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Sammanfattning 
Insikter är en viktig del utav designprocessen. I användarcentreraddesign 
involveras just användaren i själva processen för att få ett slutresultat som är 
välanpassat till målgruppen och användaren. För att detta ska bli så bra som 
möjligt krävs ofta en bra förståelse för användarna och kontexten kring dessa. All 
information som samlas in måste i sin tur organiseras och tolkas. Insikter om hur 
situationen, kontexten och vad som är viktigt växer så småningom fram. Hur 
arbetar då designers med att ta fram insikter och behålla dessa genom hela 
designprocessen?  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur personer som arbetar med 
tjänstedesign själva uppfattar hur de jobbar med att ta fram insikter i 
designprocessen. Samt hur de uppfattar att insikter behålls genom hela hela 
processen. 

Detta undersöktes genom att fem personer som jobbar med tjänstedesign 
intervjuades. Detta material har sedan analyserats med utgångspunkt från syfte 
och frågeställningar. 

Insikter uppfattas generellt av dessa personer som något större än information, 
insikter kommer utifrån bearbetad information, och tillskillnad från idéer anses 
de inte utvecklas eller förfinas genom designprocessen. De behålls främst genom 
designprocessen genom att de ligger som grund till idéer samt att den slutliga 
tjänsten avvägs och utvärderas mot dessa insikter. De faktorer som framför allt 
påverkar uppkomsten av insikter är information, tid, erfarenhet samt 
kommunikation och samarbete. Information ses som grund till insikter. Tid är ett 
måste både för att göra ett bra grundarbete som ger bättre insikter samt att in-
sikterna behöver tid för inkubation. Erfarenhet gör att designern vågar lita på sin 
magkänsla och kommunikation och samarbete är dels viktiga för att sätta ord på 
den intuition och magkänsla som oftast beskrivs som den första initiala delen av 
en insikt, men även för att förmedla insikterna i projektet samt en förutsättning 
för ett bra projekt. 
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1. Inledning 
Tjänstedesign är ett relativt nytt fält inom design som har växt fram de senaste 
10-15 åren. Det berör främst funktionalitet och form av tjänster ur kundens 
perspektiv; uppfattar kunden tjänsten som användbar, nyttig och eftertraktad 
och hur ska tjänster designas för att kunden ska bli så nöjd som möjligt? 
Tjänstedesign i sig har nära samhörighet med närliggande designområden så 
som produktdesign och interaktionsdesign. Det är också från dessa områden 
som de flesta teorier och metoder härstammar ifrån då tjänstedesign fortfarande 
är relativt outforskat.  

Precis som interaktionsdesign har tjänstedesign en bas i användarcentrerad 
design, där användarens mål och behov sätts i fokus. Ofta involveras användaren 
i själva designprocessen för att få ett slutresultat som är så välanpassa till 
målgruppen och användaren som möjligt. För att skapa en bra tjänst krävs ofta 
en bra förståelse för användarna, kunderna. Detta sker bland annat genom ett 
kontextuellt utforskande med intervjuer och observationer. All information som 
samlas in måste i sin tur organiseras och tolkas. Insikter om hur situationen, 
kontexten och vad som är viktigt växer så småningom fram. Inom design 
beskrivs dock inte insikter noggrannare än att de ofta används till idégenerering 
och som en grund till lösningsförslag. Men vad är då en insikt?  

Mayer (1995) beskriver insikter ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv som en 
process som sker när en problemlösare plötsligt rör sig från ett tillstånd där hon 
inte vet hur hon ska lösa ett problem till att se en lösning. Detta leder onekligen 
till följdfrågan - vad är ett problem? Dominowski & Dallob (1995) beskriver 
problem som en svår eller perplex situation, ett pussel där det finns ett mål som 
ska uppnås men medlen för att uppnå målet är inte helt tydliga. Att få en insikt är 
att förstå (något) till fullo, eller i alla fall mer än vad som gjordes innan. Att gå 
från ett tillstånd av relativ förvirring i problemlösningen till ett tillstånd av 
förståelse. Från ”Jag förstår inte” till ”Jaha!”. Men hur arbetas det då med insikter 
i praktiken i designprocessen?  

För att undersöka hur de arbetas med insikter inom tjänstedesign har den här 
uppsatsen utgått från Dubberly, Evenson och Robinsons (2008) beskrivning av 
designprocessen. De beskriver processen i en bromodell, uppdelad i fyra delar 
som går från det konkreta nuvarande, till det abstrakta framtidstänkandet och 
tillbaka till den konkreta slutidén. I uppsatsen berörs även de tankar som finns 
inom kognitionspsykologin (Dominowski & Dallob (1995), Mayer, (1995), 
Sternberg (2003) och Wallas (sammanfattas i Mayer, 1995)) om insikter och 
uppkomsten av insikter. Betydelsen av inkubation, hårt arbete och sociala 
faktorers inverkan. Inom kognitionspsykologin beskriver nämligen både 
Dominowski & Dallob (1995) och Wallas (sammanfattas i Mayer, 1995) 
problemlösningsprocessen för insiktsproblem på ett sätt som har flera 
anmärkningsvärda likheter med designprocessen. 
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1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie var att undersöka hur personer som arbetar med 
tjänstedesign själva uppfattar hur de jobbar med att ta fram insikter i 
designprocessen. Det har även undersökts hur de uppfattar att insikter behålls 
genom hela designprocessen.  

För att kunna uppfylla detta syfte har ett antal frågeställningar tagits fram 

- Vilka faktorer påverkar uppkomsten av insikter? 
- På vilket sätt har dessa faktorer haft påverkan? 
- Hur används insikter i designprocessen?  

1.2. Avgränsning 
Många aspekter av tjänstedesign är fortfarande inte utforskade akademiskt 
jämfört med närliggande designområden så som produkt- och 
interaktionsdesign. Dessa områden är betydligt mer välutforskade liksom 
designprocessen med verktyg och metoder som ingående är beskriven i 
litteraturen (Segelström & Holmlid, 2009). Därför ansågs det intressant att lägga 
fokus på just tjänstedesign i denna uppsats. 

Eftersom uppsatsen bygger på intervjuer med personer som jobbar med 
tjänstedesign där de har fått berätta om sina egna uppfattningar om sitt arbete är 
det deras tankar som presenteras i denna uppsats. Detta är viktigt att ha i åtanke 
eftersom deras tolkning kan skilja sig från hur de egentligen arbetar i 
verkligheten. Några observationer av arbetsprocessen innefattas inte i det här 
arbetet då det inte ansåg rimligt att hinna med inom ramen för uppsatsen.  

Då detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka och få en överblick av 
olika personers uppfattningar bör det hållas i åtanke att resultatet som 
presenteras här är en spegling av åsikter som finns inom tjänstedesign.  
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2. Teori 
I det här kapitlet presenteras de teorier som används i studien. Först kommer en 
kort introduktion till tjänstedesign för att skapa en uppfattning om domänen 
som intervjuerna är gjorda inom. Detta följs av en presentation av det 
kognitionspsykologiska perspektivet på insikter. Här presenteras vad ett 
problem är, varför inkubationstid är viktigt för insiktsprocessen och olika teorier 
om hur insikter bearbetas fram i hjärnan. Efter det följer en beskrivning av 
designprocessen som delvis kopplas tillbaka till den kognitionspsykologiska 
beskrivningen av att hitta lösningar och insikter.  

2.1. Tjänstedesign 
Design har länge varit begränsat till att främst handla om att designa 
karaktärsdrag hos produkter men detta har förändrats och idag är det mycket 
mer än bara design av artefakter (Moritz, 2005). Idag sträcker sig design till 
kundens upplevelse av och med produkten, tjänsten, interiören eller en mix av 
alltihopa. Design används även för saker som inte är direkt synliga för 
slutanvändaren, såsom bakomliggande processer och de system som ligger till 
grund för upplevelsen. Mager (2008) beskriver västvärldens samhälle som ett 
samhälle som de senaste tre decennierna gått mot ett mer renodlat 
tjänstesamhälle och i och med detta började tjänstedesign som designfält växa 
fram under början av 1990-talet. Hon menar också att tjänster nu representerar 
mellan 60 och 70 % av BNP för utvecklingsländerna. Innan denna förändring var 
det främst produktframställning där det finns en lång tradition av metoder, 
forskning och utveckling, optimering av produktionsprocesser, framtagning av 
nya produkter, investeringar i marknadsundersökningar och produktdesign. 
Tyvärr har inte detta följt med i utvecklingen av tjänster där det varit sämre med 
metoder och forskning och utvecklingen ofta har skett på en trial and error basis.  

En tjänst skiljer sig från en produkt, den sker över tiden, den är komplex, det går 
att interagera med och den sträcker sig över flera kontaktpunkter (touchpoints). 
Dessa kontaktpunkter är där kunden integrerar med till exempel personalen, 
miljön eller andra specifika delar i tjänsten. Alla dessa kontaktpunkter är små 
pusselbitar i upplevelser av tjänsten. Helheten av tjänsten, upplevelsen som 
kunden har är sammansatt av dessa olika punkter. Det brukar säga att utan en 
kund finns det ingen tjänst. En tjänst i sin tur beskrivs ofta utifrån fyra stycken 
entiteter; (Segelström & Holmlid, 2009; Moritz, 2005);   

Ogripbara – Tjänster är aktiviteter och inget fysiskt objekt. De kan inte röras, 
kännas eller upplevas innan de har köpts, den är alltså inte greppbar. Den är inte 
synlig innan den köps och den kan inte tas hem efteråt. Däremot kan resultatet 
ofta ses, till exempel det går inte att röra en finansiell rådgivning eller en resa, 
men resultaten kan i högsta grad vara fysiskt. 

Heterogena – En tjänst är en komplex upplevelse. Den sker över tid och över 
flera kontaktpunkter. Den är svår att standardisera och två tjänster av samma 
slag kan inte upplevas exakt likadant på grund av att det är människor 
inblandade som interagerar med varandra.  



4 
 

Oseparerbar – Produktionen och konsumtionen av en tjänst sker samtidigt. Det 
går inte att skapa tjänster för att sedan lagra för senare förbrukning. Värdet av 
tjänsten skapas gemensamt i tjänsteupplevelsen av producenten och kunden, 
och utan kund finns ingen tjänst. De flesta tjänster går inte heller att exportera 
eller importera. 

Färskvara – En tjänst kan inte ägas utan används. En tjänst kan inte förvaras 
eller sparas efter själva tjänsteupplevelsen även om vissa effekter av tjänsten 
kan vara längre.  

Mager (2008) beskriver tjänstedesign som ett designområde som berör 
funktionaliteten och formen av tjänster ur kundens perspektiv. Den har som mål 
att förvissa sig om att tjänsten uppfattas som användbar, nyttig och eftertraktad 
ur kundens ögon och samtidigt effektiv och särskiljande från producentens 
perspektiv. Tjänstedesign visualiserar, formulerar och koreograferar lösningar 
till problem som nödvändigtvis inte behöver existera idag, de observerar och 
tolkar behov och olika mönster i beteende och förvandlar detta till en möjlig 
framtida tjänst. Detta innebär oftast explorativa, generativa och utvärderande 
designmetoder. Tjänstedesign har nära samhörighet med närliggande 
designområden så som produktdesign och interaktionsdesign. Precis som 
interaktionsdesign har tjänstedesign en bas i användarcentrerad design. 

Moritz (2005) beskriver tjänster som en teaterscen. Skillnaden här är att 
kunderna är en del av föreställningen men precis som på teatern är hela 
tjänsteupplevelsen en blandning mellan aktörerna som spelar sina roller, 
scenens uppbyggnad och de olika föremål som används. I tjänstedesign är 
scendesignen, designen av den miljön som tjänsten utförs i, de olika rollerna som 
spelas av personalen istället för av skådespelare och alldeles som teatern blir 
varje tjänst en unik individuell upplevelse.  

Precis som teatern är tjänstedesign mer än vad som sker på scenen. Arbetet 
bakom scenen i det här fallet de omliggande processerna, organisationen, 
företaget och förberedelser blir lika viktiga. När allting flyter som det ska mellan 
det som sker bakom och det som sker framför scenen kommer kunden att 
uppleva att tjänsten fungerar till fullo och det kommer bli en succé. För att detta 
ska ske krävs ett arbete där undersökningar och analyser ingår, där insikter 
hittas och leder till idéer och lösningar. Vad är då en insikt?   

2.2. En kognitionspsykologisk syn på insikter 

Insikter och problemlösning 
Inom kognitionspsykologin har insikter använts för att beskriva processen som 
sker när en problemlösare plötsligt rör sig från ett tillstånd där hon inte vet hur 
hon ska lösa ett problem till att se en lösning (Mayer, 1995). Problem brukar i sin 
tur delas upp i problemrepresentation och problemlösning. 
Problempresentationen handlar om interna representationer av problemet och 
då främst lösningen och problemlösning är när denna lösning testas.  

Insikter är kopplade till den första delen – problemrepresentation. Hur 
problemlösaren förstår och bestämmer vad de ska göra när de konfronteras med 
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ett problem. Duncker (sammanfattad i Mayer, 1995) menar att insikter poppar 
upp när en problemlösare mentalt omdefinierar och gör klarhet i problemet.  

Vad är då ett problem? Dominowski & Dallob (1995) beskriver det som en svår 
eller perplex situation, ett pussel där det finns ett mål som ska uppnås men 
medlen för att uppnå målet inte är helt tydliga eller att ens initiala försök att nå 
målet inte fungerade. De menar att de krävs mer än att bara minnas. Om en 
person får frågan ”Vilken är Sveriges huvudstad?” och personen direkt säger 
Stockholm så har de inte löst ett problem. Däremot kan det bli frågan om 
problemlösning om personen i fråga inte visste svaret och på ett eller annat sätt 
tog reda på det. Vanligtvis görs en uppdelning mellan strukturerade och 
ostrukturerade problem. Sternberg (2003) menar att insikter kan användas för 
att lösa välstrukturerade problem men är ofta mer associerade med den vingliga 
och krokiga vägen till en lösning som är typisk för ostrukturerade problem. 
Wallas (sammanfattad i Mayer, 1995) beskriver fyra faser i den kreativa 
problemlösningen som ofta är förknippad med denna typ av problem:  

1. Förberedelser, problemlösaren börjar samla in information om 
problemet.  

2. Inkubation, där problemlösaren inte gör något aktivt för att lösa 
problemet.  

3. Upplysning, problemlösaren får insikter till problemets lösning.  
4. Verifikation, lösningen testas.  

Dominowski & Dallob, (1995) menar att insikter är tätt förbundet med förståelse 
och uppfattning. Att få en insikt är att förstå (något) till fullo, eller i alla fall mer 
än vad som gjordes innan. Att gå från ett tillstånd av relativ förvirring till ett 
tillstånd av förståelse. Från ”Jag förstår inte” till ”Jaha!”. Insikter är främst ett 
kunskapstillstånd som uppnås, det är inte en process i sig menar de. 

Enligt Csikszentmihalyi & Sawyer (1995) verkar insikter innebära en 
existerande uppfattning, eller mental struktur för ämnet i fråga. Ett ögonblick av 
förverkligande, insikt, som är en konsekvens av ny information. Gammal 
information ses plötsligt ur en ny synvinkel. Detta resulterar sedan i en snabb 
omstrukturering av mentala modeller som då ger en ny förståelse. 

Sternberg (2003) fortsätter att beskriva insikter som en distinkt och ibland 
plötsligt förståelse för ett problem eller en strategi som hjälper till att hitta en 
lösning. Det innebär ofta en omformulering av den interna representationen av 
ett problem eller strategi. Gammal och ny information kombineras för att skaffa 
sig en ny bild av problemet eller lösningen. Insikter kan kännas som om de 
kommer plötsligt men är ofta ett resultat av en längre tid av tankeverksamhet 
och hårt arbete. Hade detta arbete inte gjorts hade insikten aldrig uppdagats. 
Detta bestyrks också av Csikszentmihalyi & Sawyer (1995) som har intervjuat 
folk som beskrev stunder av kreativa insikter som i ett förlopp på fyra steg;  

1. Hårt arbete och undersökning  
2. Tid ensam  
3. Insikt 
4. Hårt arbete för att utveckla och för att förverkliga idén 
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Steg ett, det hårda arbetet, menar de är främst en social, djupt rotad interaktion 
med kollegor och personens interna förståelse för den kultur och domän som 
undersöks. Själva insikten beskriver de flesta personer i deras studie som ett 
fenomen som uppstår i ensamhet, men vad som inte får glömmas menar 
Csikszentmihalyi & Sawyer (1995) är att hela insiktsprocessen sker i en kontext 
där den sociala interaktionen är en viktig faktor. Balansen mellan hårt arbete och 
vilotid (steg 1 och 2) däremellan kan också ses som att balansera mellan social 
interaktion och individuell isolering. Den sociala interaktionen sker även i steg 
fyra som i de flesta fall beskrivs som en inneboende lust att diskutera, utvärdera 
och dela med sig av sin insikt till andra människor i sin omgivning. De avslutar 
med att skriva att hur mycket de sociala processerna påverkar insikter är ett 
kapitel inom insikter som är väldigt dåligt utforskad. 

Inkubation  
Att lägga undan problemet och inte tänka på det aktivt är ett återkommande 
fenomen som kopplas till insikter. Sternberg (2003) skriver att anledningen till 
att vi fastnar i problemlösningen kan bero på våra mentala föreställningar i 
hjärnan. Dessa mentala föreställningar är representeringar av problem och kan 
till exempel vara en procedur om hur vi anser att ett visst problem ska lösas. Om 
problemet som personen står inför inte kan lösas på detta sätt är enkelt att 
fastna och det blir svårt att ta sig vidare. 

När vi låter problemet vila i hjärnan finns möjligheten att problemet bearbetas i 
det undermedvetna. Hur viktigt denna vila är har debatterats, Sternberg (2003) 
diskuterar att det till och med kan vara ett nödvändigt steg i 
problemlösarprocessen. När vi inte håller något aktivt i huvudet släpper vi några 
av de oviktiga detaljerna och håller bara fast vid de meningsfulla aspekterna. 
Från de meningsfulla delarna kan vi sen rekonstruera igen och är den här gången 
inte så begränsad av de tidigare mentala föreställningarna. Medans tiden går blir 
också de nya minnena mer integrerade med existerande minnen och under 
denna tid kan vissa tidigare mentala föreställningar bli svagare. När tiden går 
kan nya stimulis, både interna och externa, aktivera nya perspektiv på problemet 
som kan få problemlösaren att se analogier mellan det befintliga problemet och 
andra problem. Det går då att jämföra lösningar eller helt enkelt prova helt nya 
lösningar. Detta skulle kunna vara en förklaring till vad som sker i det andra 
steget i Csikszentmihalyi & Sawyers (1995) insiktsprocessen som presenterades 
ovan.  

Fördelarna med inkubation kan ökas på två sätt menar Sternberg (2003), först 
genom att investera tillräckligt med tid i problemet från början, utforska alla 
aspekter av problemet och undersöka många olika sätt att lösa det. Det andra 
sättet är att tillåta tid för inkubation.  

2.3. Designprocessen 
När man läser om designprocessen finner man att den inte skiljer sig särskilt 
mycket från kognitionspsykologernas beskrivning av hur problemlösning av 
insiktsproblem går till. I det här avsnittet kommer designprocessen att 
presenteras med stark tonvikt på Dubberly et al.s (2008) bromatris men även 
från Jones (1992) som beskriver designarbetet som tre nödvändiga steg; analys, 
syntes och utvärdering. Jones kallar dessa steg för divergens, transformation och 
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konvergens. Mer informellt handlar det om att ”bryta ner problemet i småbitar”, 
”sätta samman bitarna på ett nytt sätt” och ”testa för att se vilka konsekvenserna 
blir om bitarna arrangeras på ett nytt sätt”. Ofta är detta en iterativ process som 
kräver många turer innan slutmålet nås. Varje iteration är mindre generell och 
mer detaljerad än den förra. 

Dubberly et al.(2008) delar även de upp designprocessen i faser, men begränsar 
sig till två stycken; analysfasen och syntesfasen. Eller förberedelse och 
inspiration som de också benämner den. Vad som oftast glöms men är en av de 
viktigaste delarna det är kopplingen mellan dessa två. Detta är hjärtat av design 
menar dem.  

De beskriver vägen mellan analys till syntes i designprocessen i en bromodell 
som är organiserad i en två-två matris, som visas i Figur 1. Den vänstra 
kolumnen i bilden representerar analys (problemet, den aktuella situationen, 
undersökning och kontext). Den högra kolumnen representerar syntesen 
(lösningen, den önskade framtiden, koncept, den föreslagna responsen samt 
formen). Bottenraden representerar den konkreta världen som vi lever i och den 
översta raden representerar abstraktion, modeller om vad som är och vad som 
skulle kunna vara och som vi delar med oss till andra. Vanligtvis börjar 
designprocessen i den nedersta vänstra kvadraten med observation och 
undersökningar. Den aktuella situationen inventeras.  

När processen rör sig framåt rör den sig först till den översta vänstra kvadraten. 
Undersökningarna tolkas med hjälp av analysen och insamlad data filtreras. De 
punkter som anses vara huvudpunkter tas ut samt prioriteras och sorteras och 
problemet definieras. Analysen börjar som en reflektion över nuet och fortsätter 
som en konversation om vad som är möjligt. Det som är viktigt för processen är 
att analysen dokumenteras och visualiseras. Detta gör det möjligt att sedan 
återkomma till detta stadium, att kunna tänka sig andra lösningar och att göra 
det möjligt att diskutera ramarna och definitionerna med andra personer.  

För att beskriva vad som hittats i analysen används ofta listor eller 
kravspecifikationer som beskriver problemet. Att skapa en delad representation 

Figur 1, Analysmodell enligt Dubberly et al. (2008, s. 1). 
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i gruppen av informationen innebär att individuella tankar görs externa. Detta 
hjälper till att bygga förtroende mellan personer från olika discipliner.  

Vi kan uppfinna berättelser om vad som skulle kunna hända och vi kan modelera 
alternativ i relation till vår första modell. När vi gör så förflyttar vi oss till den 
övre högra kvadraten. Det är i abstraktionen, genom att tänka med hjälp av 
modeller som vi bygger en bro mellan analys och syntes. Dessa modeller är 
hypoteser, spekulationer, alternativ till det konkreta som vi startade med, fast de 
fortfarande är abstrakta i sig själv. Det är enkelt att leka med modeller i det här 
läget, att testa och utforska. Design kräver dock att vi går tillbaka till det 
konkreta, att vi gör saker verkliga, förverkliga våra modeller som prototyper 
eller till och med i färdig form. Detta är den nedersta högra kvadraten.  

De förespråkar även iteration mellan de olika stegen för att göra resultatet 
bättre. Genom att testa prototypen, observera och undersöka mera, lär vi oss att 
renodla vårt arbete. 

Sensemaking och kommunikation i designprocessen 
I designprocessen samlas det in mycket information som måste organiseras, 
tolkas och struktureras. Sensemaking handlar just om hur individer och grupper 
konstruerar sammanhang när de konfronteras med komplex och ibland 
motsägande information. När vi saknar en bild av världen måste vi konstruera 
rimliga beskrivningar för att fylla hålen. (Uren, Buckingham Shum, Bachler & Li, 
2006) 

Klein (sammanfattad i Weick, 2001) beskriver sensemaking som hur människor 
skapar ramar av händelser omkring dem. Ramarna refererar till det perspektiv 
eller kontext som används för att tolka data eller händelsen själv. Sensemaking 
är en fråga om språk, tal och kommunikation. Situationer, organisering och 
miljöer tar form i vårt språk. Det handlar om att sätta etiketter och kategorisera 
för att stabilisera flödet av erfarenheter.  

Sensemaking-processen påminner väldigt mycket om vad som sker vid 
problemlösning. Till skillnad från kognitionspsykologin är språk, tal och 
kommunikation här tydligt viktiga faktorer. Kognitionspsykologerna som tas upp 
i den här uppsatsen berör knappt kommunikation i problemlösning 
överhuvudtaget utan individer studeras enskilt. Däremot pratas det mer om 
kommunikation i designprocessen. Erickson (1995) skriver att design kan ses 
som en process av kommunikation mellan olika publiker. En central del i denna 
diskussion är de artefakter och material som konstrueras under 
designprocessen. Många av dessa konversationer uppstår (och underlättas) av 
att det finns en beständig fysisk representation närvarande, till exempel olika 
artefakter. Med designartefakter menar Erickson (1995) alla fysiska enheter som 
insamlats eller konstruerats under designprocessen. Detta kan till exempel vara 
videoinspelningar av användare, transkriptioner av användare, scenarios eller 
prototyper. Dessa skapas ofta för att fånga information eller för att sprida ut 
information. Oavsett vilket det specifika skälet är, fungerar de flesta 
designartefakter som en katalysator för diskussioner bland många av de olika 
människor som är involverade i designprocessen. 
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3. Metod 
I följande kapitel beskrivs studiens upplägg och utförande samt redogörelser av 
de teorier och metoder som användes. För att undersöka syftet med uppsatsen 
utfördes fem stycken kvalitativa djupintervjuer med personer som arbetar med 
tjänstedesign. Dessa intervjuer transkriberades och analyserades sedan genom 
en kodanalys (Miles & Huberman, 1994) där insamlad data skiljs ut och 
kombineras med de reflektioner som gjorts om materialet.  

3.1. Intervjuer 
Personerna som intervjuades arbetar alla med tjänstedesign. Sammanlagt var 
det fyra män och en kvinna och samtliga hade minst fem års yrkeserfarenhet, två 
stycken har utländskt ursprung och resten var från Sverige. Innan intervjuerna 
genomfördes gjordes en pilotstudie där en person som arbetar med 
interaktionsdesign intervjuades för att se att frågorna uppfattades korrekt och 
att det inte fanns för många tveksamheter i frågornas utformande.  

Totalt genomfördes fem semistrukturerade intervjuer (Preece, Rogers, Sharp, 
2002). Frågorna var uppbyggda på det sättet att de först berörde personens 
bakgrund och arbetsroll. Sedan berördes insikter, och hur dessa uppfattades och 
användes i designprocessen. Intervjuerna varade mellan 50-90 minuter. En 
genomfördes per telefon och resten vid ett personligtmöte på respektive persons 
arbetsplats. Intervjuerna bestod av ett antal förberedda frågor (se bilaga 1) och 
spelades in med en mp3-spelare. Analysen på intervjumaterialet genomfördes 
fortlöpande samtidigt som intervjuerna.  

3.2. Metodval 
I den första bearbetningen av materialet transkriberades intervjuerna. Med det 
menas en överföring av yttrande till skriftlig form som utförs för att studera 
samtalets struktur, form och innehåll (Linell, 1994). Linell (ibid) beskriver att 
transkribering kan ske på tre olika detaljnivåer och omfattning. Vilken nivå 
transkriberingen sker på bör väljas efter syftet med analysen. I den här 
uppsatsen har nivå tre valts, vilket innebär att syntax och interpunktionen är 
anpassad mot skriftspråksgrammatiska strukturer; omtagningar, tvekfenomen 
med mera har tagits bort. Diskursen har mer eller mindre blivit en 
sammanhängande text med fullständiga (mer eller mindre skriftspråkliga) 
meningar. Transkriptionens fokus är att återge de huvudsakliga, kognitiva 
innehållet i det som sagts. Nivå tre valdes eftersom intervjuernas innehåll ansågs 
viktigare än exakt hur det sades. Ur detta togs de delar ut som ansågs relevanta. 
Resultatet blev förkortade uttryck som sammanfattade informationen från de 
intervjuade personerna (Kvale, 2004). På detta sätt kan stora intervjumaterial 
reduceras till mer lätthanterliga mängder. Det skedde också en grov kodning 
som är ett sätt att analysera data enligt Miles & Huberman (1994) och involverar 
att man skiljer ut och kombinerar den data som är insamlad samt de reflektioner 
som gjorts om materialet. 

3.3. Kodning och analys 
Analysen av intervjumaterialet utgick från Miles & Hubermans (1994). Koderna 
är etiketter som pekar ut bitar av relevant information i materialet som samlats 
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in i studien. Dessa koder är oftast bitar av data i varierande storlek, ord, fraser, 
meningar eller hela paragrafer. Koderna kan både vara i form av raka kategorier, 
etiketter eller vara mer komplexa. I den här analysformen är det inte orden i sig 
som är viktigt utan innehållet. Först gås materialet igenom och kodas efter 
etiketter i marginalen på transkriberingen. Kodningen används sedan för att 
organisera dessa delar av informationen som tagits ut. Detta kräver någon slags 
kategoriseringssystem för att undersökaren snabbt ska kunna hitta, ta ut och 
gruppera de olika segmenten som relaterar till de olika frågorna som ställs i 
intervjun. Den första kodningen utgår ofta från en startlista som arbetas fram 
från det konceptuella ramverket, från intervjufrågorna, hypotesen, 
problemområdet med mera. Koderna kommer att ändras och utvecklas i takt 
med att utforskningen av fältet fortgår. Med detta medföljer att vissa koder blir 
inaktuella och några inte längre fungerar, eller att den första kategoriseringen 
inte fungerar mot hur det fungerar ute i verkligheten.  

Analys 
Intervjuerna transkriberades på nivå tre efterhand som de utfördes. Efter detta 
lästes det igenom och intressanta bitar markerades i marginalen och i texten. 
Detta rörde sig om grova kategorier som utgick väldigt mycket från 
frågeställningen men även om mönster eller intressanta bitar som upptäcktes i 
texten. Exempel på de största etiketter är:  

- insikter (uttalanden som berörde vad en insikt är samt framtagande av 
insikter) 

- metoder (olika metoder)  
- arbetssätt (exempel från projekt och arbetssätt).  

Dessa grova kategorier bröts sedan ner i ytterligare specifikare etiketter (se 
bilaga 2). Dessa etiketter växte fram samtidigt som materialet analyserades och 
utgick både från syfte, frågeställning men även mönster som framkom vid 
bearbetning av materialet. Detta gjordes i en iterativ process där den första 
iterationen bearbetade varje transkribering för sig, med fokus på att ta ut de 
grova kategorierna. Den andra iterationen innebar en genomgång av de fyra 
första intervjuerna, där de grova kategorierna bearbetades ner till mindre 
etiketter som nämnts ovan. I den sista iterationen genomarbetades alla 
intervjuer igen på samman sätt som i iteration nummer två. Detta delvis för att 
försäkra sig om att materialet verkligen bearbetats igenom och att inga viktiga 
delar hade försummats. Totalt rörde det sig om cirka 10-13 etiketter som 
framtogs vid de två sista iterationerna. Etiketterna genomarbetades sedan för sig 
för att få struktur och för att undersöka och hitta kopplingar och mönster. 

Citaten från användarna är i rapporten kodade för att anonymisera de 
intervjuade personerna. P1, P2 står för person 1, person 2 och så vidare.  

3.4. Metoddiskussion 
Valet att begränsa studien till att enbart beröra tjänstedesign berodde främst på 
att många aspekter av tjänstedesign fortfarande inte är utforskade akademiskt 
jämfört med närliggande designområden så som produkt- och 
interaktionsdesign (Segelström & Holmlid, 2009), men dels för att avgränsa till 
ett område som ryms inom omfattningen för uppsatsen.  
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Studien utfördes enbart på fem stycken personer. Det kan diskuteras ifall antalet 
personer bör varit fler. För att stärka studiens externa validitet hade det 
naturligtvis varit önskvärt att fler intervjuer hade genomförts. Fler intervjuer ger 
mer information och djupare insikt i domänen. Dock har urvalet baserats på de 
personer och företag som i Sverige profilerar sig med att vara tjänstedesigners 
och som idag är runt 12 stycken personer. I studien tillfrågades sex stycken om 
de var intresserade att vara med, fem av dem tackade ja. De personer som ställde 
upp för intervju arbetade tre stycken som konsulter och de resterande två som 
interna tjänstedesigners, vilket förhoppningsvis har en medfört ett brett spektra 
av åsikter. Då metodval var kvalitativa djupintervjuer ansågs antalet intervjuer 
för denna studie vara rimligt.  

I analysen av intervjumaterialet genomfördes en kodning med koder och 
etiketter som utarbetats av försöksledaren vilket kan medföra att materialet inte 
behandlades helt objektivt. Denna risk finns alltid när det gäller kvalitativ data, 
det vill säga att man hittar det man letar efter och det finns alltid en risk att 
viktig information har förbigåtts. Detta kunde eventuellt ha förhindrats genom 
att de intervjuade personerna får kontrollera/bekräfta analysen, men det ansågs 
som en för tidskrävande för uppsatsens omfattning.  Detta har förhoppningsvis 
minskats genom att använda sig av en iterativ analysfas där intervjumaterialet 
bearbetats igenom flera gånger.  

Då detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka och få en överblick av 
olika personers uppfattningar bör det hållas i åtanke att resultatet som 
presenteras här är en spegling av åsikter som finns inom tjänstedesign idag. 
Dessa åsikter bör till stor del vara generaliserbara till resten av domänen av 
tjänstedesigners i Sverige då detta är en liten skara människor och studien 
omfattar intervjuer med näst intill hälften av dessa.  
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4. Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet är ett 
sammanställt urval av intervjumaterialet där enskilda citat har valts ut för att 
belysa viktiga åsikter. Först presenteras en sammanställning av vad de 
intervjuade personerna anser en insikt är. Detta går delvis utanför syftet men 
finns med som en inramning för att lättare kunna följa med resten av resultatet 
och diskussionen. Detta följs sedan av en sammanställning av de viktiga faktorer 
som påverkar framtagandet och arbetet med insikter. Sist berörs hur de 
intervjuade personerna ansåg att de arbetade för att ta fram insikter, hur dessa 
insikter används och behålls genom designprocessen. Detta presenteras med 
utgångspunkt från Dubberly et al.s (2008) bromodell. 

4.1. Insikt 
Insikter beskrivs som en blandning mellan information, magkänsla och resultat 
av hårt arbete. Hårt arbete syftar på undersökningar, observationer samt 
intervjuer med användare som berör tjänsten. Dock rör det sig inte enbart om 
information eller fakta i ren form utan om en slutsats som dras från den 
insamlade informationen. P2 kommenterade ”När man kommer på nått om 
verkligheten och om hur den fungerar”. Det rör sig mer om en sensemaking av 
den insamlade kunskapen som också beskrevs av P4 som ”Att addera värde till 
information”. Bland de intervjuade fanns en känsla utläsas av att det handlade 
om att plockat ut det viktiga, kärnan ur den specifika informationen som 
insamlats.  

Grovt gick det att urskilja två uppdelningar i de intervjuade personernas 
beskrivning av insikter (Se tabell 1). En grupp insikter som beskrevs som 
information som organiserats och ramlat på plats (kommer i fortsättningen 
benämnas strukturella insikter) och dels de insikter som framställdes som 
plötsliga aha-upplevelser. De strukturella insikterna beskrevs som ”mönster i 
data”P3, ”sensemaking” P4 och ”Saker som klarnar.”P2. Aha-insikterna kopplas 
däremot i högre grad samman med plötsliga tankar, ”A sparkle” P5 och 

”For me an insight is a moment in time, when you feel that you have cracked 
something. It’s when you go beyond sort of knowledge, into a point when you 
can sort out intellectual value from information, so something happens to 
information…” P4 

Tabell 1, Uppdelning av strukturella och aha-insikter, även kallade lätta och djupa insikter. 

Strukturella insikter Aha-insikter 

”Mönster i data” P3 ”A sparkle” P5 

”Sensemaking” P4 ”A moment in time when you feel 
like you have cracked something” P4 

“Saker som klarnar” P2  

Lätta insikter Djupa insikter 
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De strukturella insikterna härstammar främst från en aktiv sensemaking av den 
insamlade informationen och består mestadels av små viktiga faktabitar. Aha-
upplevelse däremot beskrivs som plötsliga och uppstår ofta några dagar senare. 
Dessa två kategorier av insikter verkar kunna relatera till lätta och djupa 
insikter. Där de lätta insikterna är en del av de strukturella insikterna och 
infinner sig till exempel ute på fältet där observationer sker, eller berättelser 
direkt från användare. De är lätta att ta åt sig eftersom de inte behöver bearbetas 
för att förstås.  

De djupa beskrivs bland annat som  

”…den djupaste är, när du vill hitta ett behov som användaren inte vet att de 
behöver…”P5 .  

Här måste designern läsa mellan raderna hos användaren. De kräver mer än bara 
observation av användare och kontext, det kräver även en hel del kunskap, både 
bakgrundskunskap och erfarenhet från designern, men även kunskap om hela 
tjänsten och de olika kontaktpunkter och hur dessa påverkar varandra och 
användarna. Gemensamt för de djupa insikterna är att de verkar behöva tid för 
att lägga sig på plats. 

”…när det här har legat och grott i bakhuvudet i fyra dagar och sen plötsligt 
kommer man på nått ”Där! Så är det”.” P2 

Insiktsprocessen anses överlag inte som något som skulle kunna automatiseras. 
P4 menar att ”Robots can’t do it...it’s difficult to outsource to Asia”  och är ett bra 
exempel på att skildra känslan som finns hos de intervjuade av att det är viktigt 
att vara i och lära känna den miljö som tjänsten finns i. Det nämns också som 
viktigt att ha en relativt nära förståelse till den sociala kontexten som tjänsten 
ska användas inom. Detta behöver inte nödvändigtvis kräva att designer är en 
del av den kontexten men en tillgång till den anses som en nödvändighet.  

”...du behöver någon som förstår samhället---en tjänst, att göra resor i mitten 
av the desert… men du kan inte fråga en som kommer från en tropical forest to 
do it and to do it quickly insight, för det tar tid, du måste lära dig.” P5 

”..insikter går inte att förfina…” säger P2. Mellan raderna hos de intervjuade går 
det att läsa ut en känsla av att insikter uppfattas som någonting som inte kan 
eller går att utveckla. P4 säger ”…you can articulate them in different ways, but 
they don’t actually change”, insikterna går att uttrycka på olika sätt beroende på 
vem som är mottagaren, men grundinsikten ändras inte. En insikt anses som 
stabil. Den förändras eller förädlas inte genom designprocessen på ett sätt som 
idéer ofta kan göra. Detta kan tänkas bero på att insikter förknippas väldigt nära 
med insamlad information och fakta.  

Problem och idéer 
Ett stort område som förknippas med insikter är problem. Problem är dock inte 
insikter hävdar de flesta av respondenterna. Insikterna är fakta som hjälper till 
att definiera problem och hitta begränsningar för problemområdet. Det kan 
också handla om att omformulera problem till behov och i de flesta fall handlar 
det om användarbehov. Problemet uppfattas istället som den frågeställning som 
utarbetats i projektspecifikationen. Det är den som avgör vad som skall 



14 
 

undersökas och vad som är insikter och vilka insikter som blir intressanta att ta 
vara på.  

Fyra av fem intervjuade personer var överrens om att en idé inte är samma sak 
som en insikt. En insikt ses istället som en grund till en idé. En person ville till 
och med gå så långt att säga att det inte går att ha en idé utan en insikt. 

”…rent spontant skulle inte jag definiera en idé som en insikt utan idén är mer 
frukten av insikten…--- Insikterna har ju någon sorts verklighetsanknytning, 
medans idéerna är ju en möjlig lösning eller resultat baserat på de här 
verklighetsinsikterna”P2 

”En idé är någonting som man utifrån det man kan och vet kommer på men en 
insikt är mer en, en slags reaktion från omgivningen, eller, för att saker 
klarnar” P3,  

”No, no, an idea is not an insight because without an insight you can’t have an 
idea.”P4. 

4.2. Påverkande faktorer  

Intuition & magkänsla  
Alla (5/5) som intervjuades nämnde intuition och magkänsla som komponenter 
till hur insikter upptäcks. Oftast är detta det första steget till en insikt. Intuition 
beskrivs också av en person som det sätt som de arbetar med komplex 
information. 

”…och intuition är egentligen bara ett sätt att behandla stora mängder 
komplex data på ett undermedvetet sätt, det är det som för oss är intuition, vi 
tillåter oss väldigt mycket arbete med intuition, det är vårt sätt att jobba i 
komplexitet. ”P1 

”Men de absolut största och viktigaste grejerna kommer man aldrig att missa, 
för de kommer att skina igenom så tydligt och vi kommer ha så stark 
magkänsla eller intuition att det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt’ jag kan 
inte sätta fingret på varför men det är nått som är fel här’, eller nått som inte 
riktigt stämmer.”P2 

Vid dessa tillfällen är tid en viktig faktor för att det ska klarna men även att gå 
tillbaka till insamlat material.  

”Näe det händer, det händer, att man går tillbaks och tittar…det blir mer 
levande att läsa någons ord rakt av, om man vill tillbaka till känslan för 
användaren och inte bara ett torrt behov uttryckt på ett papper”P3 

Kommunikation & samarbete 
Kommunikation verkar även vara en viktig faktor för att kunna sätta ord på sin 
känsla. Att prata om sina observationer med någon som inte är insatt i materialet 
sätter press på personen att gå till botten med vad man tyckt sig upptäckt. Detta 
gäller både samarbete genom samtal, diskussioner men även att arbete 
tillsammans i grupp.  

”… men sånt bollar man alltid också mellan varandra. För att bekräfta om 
kollegan känner likadant”. P3  

”Det är ganska komplexa grejer så man behöver många hjärnor” P3 
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Erfarenhet 
Hur erfarenhet påverkar framtagandet av insikter fanns det delade meningar 
om. Dels fanns de som anser att erfarenhet är kunskap och vilket är en hjälpande 
faktor, ”All magkänsla bygger på jättemycket kunskap egentligen.” säger P2 men 
vissa menar även att med mer erfarenhet medföljer en ökad osäkerhet. Ett 
klassiskt fall av att ju mer man vet desto mer vet man att man inte vet. 

”Man funderar alltid på vad man har missat, konstant” P3.  

Tre av respondenterna menar också att eftersom varje projekt är unikt är det 
svårt att överföra erfarenheter från ett projekt till ett annat. Dock resonerades 
det om att erfarenhet gör att det går lättare att lita på sin magkänsla, ”Man lär sig 
lita på sin intuition…” P1. Även om alla projekt är unika är det möjligt att ibland 
dra paralleller till liknande projekt. Å andra sidan ger erfarenhet även att många 
medger att de sätter ribban högre och högre.   

Tid 
I nästan alla de ovan nämnda faktorerna skulle tid kunna läggas till som en 
övergripande faktor. Vid intuition och magkänsla beskrivs tid som en 
nödvändighet för att magkänslan ska övergå till en konkret förståelse och insikt. 
När det gäller kommunikation och samarbete beskrivs tid som ett måste för att 
personen ska få möjlighet att diskutera sin magkänsla och vad som observerats. 
Detta blir även om det inte benämns som det specifikt - inkubationstid. 
Respondenterna beskriver tid både för inkubation för att information ska kunna 
bearbetas i hjärnan men även tid för kommunikation och samarbete. Nedan 
beskrivs även på vilka sätt tid är en viktig faktor i de olika delarna i 
designprocessen.  

4.3. Insikters roll i designprocessen 
Först och främst menar fyra av fem att insikter är strukturerad information om 
designrymden. De kommer från kontextuella undersökningar, observationer och 
intervjuer som för det mesta sker i början av designprocessen. Insikterna 
beskriver främst kontexten, användarna och deras behov. Vissa insikter 
uppkommer ute på fältet vid insamling av informationen medans andra kommer 
när den insamlade materialet arbetats igenom - analysfasen. De insikter som 
kommer fram i analysen, beskrivs som en magkänsla eller en intuition som alltid 
har funnits där men som nu har formulerats till ord.  

Undersökning och nedersta vänstra del. 
Insikterna som kommer i den här delen av designfasen är främst insikter som 
upptäckts på plats när designern varit ute och undersökt situationen/tjänsten 
eller från intervjuer med användaren. Detta sker 
under undersökning och observationer i kontexten. 
Dessa beskrivs ibland som de lätta insikterna, som 
främst är observationsbaserade. 

Enligt de intervjuade personerna bestäms metoderna 
som används främst av hur projektbeskrivningen är 
formulerad. P3 beskriver sitt metodarbete som ”…det 
är snarare syfte som styr metod”. 
Projektspecifikationen bestämmer vad som är av intresse att undersöka. Det 
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handlar för det mesta om etnografiska metoder så som observationer, intervjuer 
med användare och undersökning av själva upplevelsen av tjänsten. Det som 
beskrivs som viktigt i den här fasen för att komma fram till insikter är att det 
läggs ordentligt med tid på att undersöka kontexten. Att verkligen gå ut och se 
hur det är, att ställa alla frågor, att göra misstag och undersökningar som kanske 
inte leder någonstans. Även att lägga tid på förberedelser, att ha genomtänka och 
genomarbetade frågor med sig ut på fältet.  

”…insikt och research, för det är verkligen hjärtat i det vi gör.”P1 

”…but I would generally say that if you don’t take the time to properly look into 
and ask questions, to look in unexpected places, to fail, to look in the wrong 
places and not get anything out, if you don’t have that time, it’s very difficult to 
come up with unique, compelling and interesting insights.”P4 

Vid dokumentation av insikter är det främst anteckningar och nerskrivet 
intervjumaterial som användes av respondenterna i den här fasen.  

Bland respondenterna framkom det att det är väldigt viktigt att det finns en 
gemensam förståelse i vad uppdraget är och att alla i designgruppen är överens 
om vad det är som ska undersökas. Annars finns det risk att insikterna som 
upptäcks ligger så långt från varandra att det kommer leda till diskussioner och 
oenigheter om vad som egentligen är viktigt. Här beskrivs design som ett sätt att 
ha ett gemensamt språk ifall gruppen består av folk med olika bakgrunder.  

Analysfas och översta vänstra delen 
De insikter som framkommer i den här fasen är 
de som framkommit genom analys av materialet 
som samlats in i förra fasen. Det är även insikter 
som har legat och grott i huvudet och nu plötsligt 
kommer till ytan. Främst handlar det om att sätta 
ord på vad som observerats. Här beskrivs också 
att de djupare aha-insikterna upptäcks. Med 
djupare menas de insikter som dels behöver lite 
tid för att de ska gro och att man ska få en hel 
förståelse. Dessa insikter kallas av en person för 
visionära insikter och handlar mer om en helhet, 
vilken känsla tjänsten ska förmedla och vad som ska uppnås i framtiden och på 
längre sikt än bara inom projektet. Dessa insikter behöver inte specifik 
uppkomma i den här fasen, men vad som är gemensamt för dessa insikter är att 
de kräver både kunskap, information och tid för att uppnås, vilket gör det svårt 
att ske för tidigt i designprocessen.  

”…till de djupa insikterna, visionära insikterna, du måste ha en bakgrund, du 
måste ha lärt sig, i alla fall lite…” P5 

De metoder som omnämndes i den här fasen är främst för att hjälpa till att sätta 
fingret på magkänslan eller intuitionen att det fanns något viktigt i det insamlade 
materialet. Metoderna som används för att genomarbeta den insamlade data 
används också som en säkerhet, att allt material som insamlas gås igenom. 
Visualisering av de insikter som tagits fram är här en viktig del. Det beskrivs som 
en nödvändighet eller självklarhet att ha insikterna fysiskt representerade. 
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Metoder som nämns är uppdelade i två grupper dels de metoder som hjälper en 
analysera data men också de metoder som kan användas för att kommunicera 
och visualisera insikter. Bland annat listor, work shops, mind maps, 
kategoriseringar, diagram, insiktskort, story boards och visualiseringar. 

Samtal är en viktig del för att dela med sig av sina insikter men även som en hjälp 
för att sätta ord på insikter. Det används också för att komma närmare kärnan 
till problemet. Det nämns också som väldigt viktigt del att kommunicera sina 
insikter till resten av designgruppen. Återigen används visualiseringar men 
också vanliga samtal och diskussioner. Även att kunna bolla både insikter och 
idéer med varandra.  

”När det finns brukar vi ta någon som inte är så insatt i projektet och den 
personen, eller det händer att vi gör så, den personen får intervjua de personer 
som är mest insatta…’Vad handlar det här om?´ och vi stammar fram ’Det 
handlar om det här’…så där kommer det in någon som inte är så insatt och 
ställer de där frågorna som vi måste formulera svar på.” P2 

I vissa fall är det här avslutningen på projektet. Vissa uppdrag har bara med att 
undersöka vad som är de underliggande faktorerna till ett problem och går alltså 
aldrig in i någon idégenereringsfas. Även om många projekt går vidare så sker 
ofta en rapportering här till uppdragsgivaren där framförallt insikterna som 
hittats presenteras. Här nämns återigen visualiseringar som en viktigt bit, till 
exempel är scenarios. 

”Det blir ofta någon form av scenario. Som kan vara i kombination med någon 
form av blueprint eller ja, det har blivit så att man gärna först gör något 
nuläges scenario för att belysa behov och problem. Och sen visa på något 
alternativt scenario för man har någon lösning.” P3 

Idégenereringsfas och översta högra delen 
För att ta med sig insikterna till den högra delen av bromodellen använder sig de 
flesta av fysiska representationer av insikterna. Återigen är det visualisering av 
materialet som nämns som en viktig bit. Att känna 
att insikterna alltid är med i rummet för att inte 
glömmas bort.  

”To make sure that everybody kind of got it, it’s not 
lost, and having then a representation of it, if you 
for example made a card for each insight that had 
a headline and a picture and when you come up 
with a strategy you have all your insights present 
there, you can order them, you can get rid of one, 
you can get two out of one, but you have them 
there.” P4  

Andra respondenter utgick helt enkelt från insikterna när de sedan idégenererar. 

 

 ”Och när man har dem, och de kallar vi starting points i vår metod och det är 
väl samma som insikter, och när man har dessa fem eller åtta insikter, starting 
points, idégenererar vi varje insikt…högt och lågt behöver inte vara bra idéer --
- ta fram en massa idéer om de olika insikterna, och då får vi fram en massa 
idéer som är direkt relaterade till insikten till grundproblemet…”  P2 
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En av de intervjuade personerna nämnde också scrum-metoden för att bryta ner 
insikterna i hanterbara konkreta mål som sedan prioriteras och på sätt följer 
med i resten av processen.  

Avslutning och nedersta högra delen 
I slutet av designfasen fokuseras det främst på 
att renodla idéer och lösningar, testa prototyper 
och insikter får ett mindre fokus. Insikterna 
används i denna fas för att utvärdera och 
försäkra sig om att slutidén (tjänsten) är bra och 
uppnår de krav som tidigare specificerats. 
Insikterna används helt enkelt som en 
utvärderingsmetod där det görs en jämförelse 
mellan vilka idéer som täcker upp flest behov 
och/eller insikter. Det går inte heller att 
presentera en idé för slutkunden om det inte går 
att visa på vad idén bygger på. Här sker en tydlig återkoppling till insikterna som 
togs fram tidigare i designprocessen.  

”…are we going to messure success then we can look at the insights again,”P4 

“…det är någonslags utvärdering när man utvärderar olika idéer mot 
varandra, då ser man vilka idéer som täcker upp flest behov.” P3 

I den här fasen kan det även ske en tillbakakoppling till de visionära insikterna 
som antingen framkommit ur projektet eller som legat som ett övergripande mål. 
Om projektet är ett delprojekt i en större skala är det i denna fas som arbetet 
sätts i relation till visionen, och det avgörs hur det kommer att påverkar hur 
framtida projekt utformas för att uppnå de visionära insikterna.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de resultat som observerats och tolkats utifrån den 
teori som berörts tidigare. Avsnitten i diskussionen följer i stort sett 
presentationen av resultatet. Först diskuteras om det finns olika typer av 
insikter, varför tjänstedesigners gör så stor skillnad mellan insikter och idéer 
samt relationen mellan information och insikter. Detta följs av hur 
kommunikation, tid och erfarenhet påverkar insikter.  

5.1. Olika typer av insikter 
Finns det olika typer av insikter? Flera av de intervjuade personerna har uttryckt 
att de upplever både att insikter uppkommer på olika ställen samt att det finns 
olika typer av insikter. Dessa insikter skulle kunna beskrivs som lätta och djupa 
insikter. Mellan raderna i intervjuerna finns en känsla av att de djupare 
insikterna väger något tyngre än de lätta. De lätta beskrivs av respondenterna 
mer som nödvändigheter, basfakta ungefär som att en bil måste ha något den 
styrs med. De djupa insikterna ger en känsla av att de är viktigare, bör 
prioriteras eller till och med kan vara avgörande ifall slutprodukten eller idén 
kommer bli riktigt bra eller inte. Detta väcker frågan om fler djupa insikter ger 
en tjänst eller lösning som är bättre anpassad och mer framgångsrik på 
marknaden. Detta gick dock inte att utläsa ur intervjuerna, det verkar mer 
handla om en tillfredställande känsla hos designern. En känsla av att de har slagit 
huvudet på spiken och kommit på något viktigt. Bakom de djupa insikterna 
verkar det finnas en slags förvåning, en överraskande känsla av att det hittats 
något som inte förväntats. De lätta insikterna ger mer ett sken av ett 
konstaterande att det förväntningar som fanns om användarna eller kontexten 
verkligen var sanna.   

Relationen mellan de lätta och de djupa insikterna skulle kunna beskrivas som 
att bland de lätta insikterna går det att välja och gallra lite, beroende på vilken 
idé som senare väljs att gå vidare med. De djupa insikter däremot är något som 
måste tas med. Något som är så pass viktigt för användarna och målgruppen att 
dessa inte kan kompromissas.  

5.2. Skillnad på idé och insikt 
Både i Sternbergs (2003) och Mayers (1995) sammanfattning om insikter märks 
en genomgående fallenhet att inte nämnvärt skilja på idé och insikt. De 
diskuterar lösning och insikt som ungefär samma sak och idé är någonting som 
nämns i förbifarten när det gäller lösningar. Däremot har alla personer som 
intervjuats hävdat klart och tydligt att en idé inte är en insikt. Vad kan detta bero 
på? Beror dessa tjänstedesigners uppfattning om idéer och insikter på deras 
bakgrund, vilken skolning personen i fråga har? I designprocessen beskrivs det 
relativt tydligt hur de olika faserna går till och där beskrivs ofta insikter som en 
fas som sker före idé(genererings)fasen. Dubberly et. al (2008) till exempel 
beskriver uppkomst av insikter i den vänstra delen av bromatrisen och idéer 
som tillhörande den högra delen. Att de intervjuade designers skiljer på insikter 
och idéer skulle kunna bero på att de är skolade i att idégenering grundar sig i 
insikter. En annan förklaring skulle kunna var att de i slutändan har krav på sig 
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när idén/slutkonceptet levereras att kunna underbygga slutprodukten och att 
sälja in den och där använder sig av insikterna.   

Det skall dock tilläggas att designfasen oftast inte är en rak linje utan beskrivs 
som en iterativ fas med många små cykler, där varje iteration är mindre generell 
och mer detaljerad än den förra (Jones, 1992). Likväl var de flesta 
respondenterna i den här studien överens om att insikter inte är något som 
förfinas över tid. De är i en råform som inte arbetas om, idéer och lösningar 
beskrivs däremot genomgå förfiningsfaser i iterationer där de förändras, 
förbättras och arbetas igenom. Nya insikter kan tillkomma, gamla kan bli 
inaktuella men de förändras inte. Denna uppfattning om plasticitet hos idéer och 
stabilitet hos insikter skulle kunna bidra till att de upplevs som två skilda 
element.  

5.3. Information och insikter 
Respondenterna verkar överlag vara överens om att mer arbete och mer tid både 
med det insamlade materialet (informationen) samt tid i kontexten för tjänsten 
skulle ge fler insikter. Insikter behöver aldrig ta slut utan det är istället 
projekttiden som begränsar hur mycket tid som läggs ner för att arbeta fram 
insikter. Återigen är tid en återkommande faktor. Men skulle mer tid verkligen 
ge mer insikter?  

Enligt Sternberg (2003) är just tid viktigt för inkubationsperioden. Han skriver 
också att just investera tid i problemet från början ger en ökad inkubation men 
att det även är viktigt att tillåta tid för inkubation. Dock skriver han inte om det 
skulle göra en ökning av just antalet insikter, men en teori är att det skulle kunna 
leda till fler djupa insikter då det är främst dessa som ger sken av att behöva tid.  

”…rent spontant skulle inte jag definiera en idé som en insikt utan idén är mer 
frukten av insikten…--- Insikterna har ju någon sorts verklighetsanknytning, 
medans idéerna är ju en möjlig lösning eller resultat baserat på de här 
verklighetsinsikterna”P2  

P4 vill dra det så långt att en idé inte kan uppstå utan att det först finns en insikt 
och därmed blir insikterna utgångspunkter. Samma person hävdade också att en 
idé utan en insikt bakom är en ”skitidé”. Återigen finns det en känsla av att detta 
rotar sig i en värld där idéer som presenteras måste förankras för att kunna 
säljas in.  

Delar av det insamlade intervjumaterialet skulle kunna tolkas som att det finns 
en hierarkisk ordning mellan information, insikter och idéer där insikter bygger 
på information och fakta, och idéer bygger på insikter (Figur 2). Mellan varje 
nivå skulle det då ske en bearbetning av det insamlade materialet, där de olika 
designmetoderna blir överföringssätt mellan nivåerna. På det sättet skulle idéer i 
stort sett bara bygga på insikter och information. Detta väcker dock frågan om 
det alltid behövs en insikt före en idé. Här går åsikterna isär bland de intervjuade 
personerna. Samtliga respondenter är överens om att insikter och information 
används för att ta fram idéer, men att de ska vara en nödvändighet för idéer är 
däremot tveksamt.   
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Den hierarkiska ordningen verkar passa bäst till de strukturella, lätta insikterna 
som verkar komma nästan direkt från information medans aha-insikterna, 
däremot har en mer diffus uppkomst. 

En annan tolkning skulle kunna vara att insikter och information är en delmängd 
av idéer. Uppdelningen av idéer och insikter som verkar finnas inom 
tjänstedesign kan (som också tidigare nämnts) grunda sig i skolning i 
designprocessen. För även om det mellan raderna går att utläsa att information 
är viktigt samt att de flesta använder sig av insikterna för att sedan generera 
idéer, behöver inte detta tyda på en tät hierarkisk ordning. Detta skulle istället 
kunna vara en sammanslagning av just dessa tre element (information, insikter 
och idé) som gör att det plötsligt uppstår en lösning.  

Dessa frågor berör kognitiva processer som kanske inte ännu är kartlagda. 
Insikter och kreativitet är något som de källor som ryms inom ramen för det här 
arbetet inte verkar kunna beröra i detalj. Just frågan om det alltid finns en insikt 
innan det finns en idé kanske är just en av de frågorna som vi aldrig riktigt 
kommer kunna gå till botten med. I intervjuerna finns känslan av att det ofta 
handlar om information som bearbetas undermedvetet. Det känns som att det 
finns en stor möjlighet att idéer alltid har en insikt som de mer eller mindre 
bygger på, men att det är mycket möjligt att denna insikt är så diffus eller 
omedveten att personen ifråga inte alltid uppfattar den. Eventuellt skulle det 
kunna bevisas om det studerades ytterligare och mer tid läggs ner på att försöka 
förstå idé- och insiktsprocess skulle det vara möjligt att följa i tankebanorna 
varför det ena ledde till det andra och när olika tankar uppstår. Det är mycket 
möjligt att designers som innan diskuterats är inkörda på att det sker insikter 
först som sedan bygger vidare med idéer att det blir ett logiskt tänkbart sätt. För 
en person som aldrig har funderat över vad dennes idéer kommer ifrån eller 
varför de uppstod kanske skulle vara mer benägen att tycka att idéer inte alls 
behöver bygga på insikter.  

5.4. Insikter och kommunikation 
Samtliga intervjuade personer beskriver vikten av att göra insikter påtagliga och 
närvarande genom att de visualiseras i den senar delen (i det här fallet de två 
kvadraterna till höger i Dubberly et. als bromatris) av designprocessen. Genom 

Figur 2, Hierarkisk modell över information, insikter och idéer med metoder som 
överföringssätt mellan de olika nivåerna. 
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att göra insikterna närvarande blir de tydliga för alla i projektet och medför att 
det går att bearbeta (sortera, sätta ihop och ta bort).  

En klar skillnad mellan de teorier inom kognitionspsykologin som tagits upp i 
den här rapporten berör kommunikation och samarbete när det gäller insikter 
på samma sätt som de intervjuade personerna påpekar vikten av detta. Väldigt få 
källor berör detta och endast Csikszentmihalyi & Sawyer (1995) nämner 
kommunikation och socialt samarbete i förbifarten när de beskriver olika steg i 
den kreativa designprocessen. Både inom design, sensemaking (Erickson, 1995 
& Weick, 2001) och vad som framkommit ur intervjumaterialet är just samtal 
och det sociala en nyckelfunktion för framtagandet av insikter. Att 
kognitionspsykologerna som presenteras i teorin inte behandlar detta mer 
ingående kan delvis bero på att insiktsprocessen ofta har studerats enbart hos 
den enskilde individen. Designarbete däremot sker oftast i grupp eller i alla fall i 
samband med andra personer. Design och insiktsframtagning verkar här vara en 
så pass stor social process, det kan också bero på att alla respondenterna nästan 
alltid beskrev att de arbetade i projekt med andra personer och därmed tar 
samarbete som en självklarhet.  

Respondenterna har även nämnt att kommunikation, samtal och delgivande av 
insikter är väldigt viktigt för att få en gemensam förståelse i projektgruppen. Det 
har varit svårt att avgöra i många fall om faktorer är viktiga för projektet eller 
om de är viktiga för att arbeta fram insikter. Projektet styr ofta vilka insikter som 
plockas ut, vad som ska observeras och vad som är av intresse. Det som också 
kommit fram genom intervjuerna är att det skiljer en del i uppfattningar mellan 
personer som jobbar internt på företag och de som arbetar som konsulter. De 
som arbetar inom företag arbetar i större utsträckning i grupper där de 
inblandade har olika bakgrund och de upplever större krav på att översätta 
insikter till utvecklare, medans konsulterna ofta arbetar i projektgrupper med 
personer i deras egen bakgrund men istället slåss mot att översätta och förmedla 
till slutkund.   

5.5. Tid och inkubation 
De flesta personer som intervjuades nämnde tid som en viktig faktor för 
uppkomst av insikter. Med tid menades främst att tillåta informationen att ligga i 
huvudet och vila. Sternberg (2003) kallar detta för inkubation och det är enligt 
honom en nästan nödvändig del utav insiktsprocessen för att nya mentala 
modeller ska kunna skapas. I intervjuerna framkom det mycket riktigt att 
respondenterna ansåg att det var väldigt viktigt för framtagandet av insikter att 
tid lades på undersökningsfasen.  

Vad som Sternberg inte berör men som framkom ur intervjuerna är att det 
verkar finnas tendenser som tyder på att samtal, kommunikation och samarbete 
påskyndar inkubationsprocessen. De intervjuade personerna nämner att insikter 
som beskrivs som en tidig intuition och magkänsla som inte riktigt går att sätta 
fingret på i många fall klarnar i samtal med kollegor. Detta verkar ta längre tid 
när personen arbetar själv. Det förefaller som att samtal, samarbete och 
kommunikation snabbar på designprocessen. Detta är visserligen inte så 
konstigt, Klein (sammanfattad i Weick, 2001) beskriver sensemaking som en 
fråga om språk, tal och kommunikation. Dock återstår frågan om detta gäller alla 
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insikter eller om det ändå finns de tillfällen där inkubationstid utan sociala inslag 
är nödvändigt.  

Tid är viktigt men hur mycket tid? I de intervjuade fallen beskrivs projektet som 
det som avgör hur mycket tid som får läggas på de olika faserna i 
designprocessen. Räcker denna tid? Skulle tjänstedesign kunna dra lärdom från 
kognitionspsykologin att inkubationstid behövs för att hjärnan mentalt ska 
kunna bearbeta information och borde alltså alltid tas med som en inplanerad 
del i designprocessen? 

5.6. Erfarenhet 
Vilken roll spelar erfarenhet i framtagandet av insikter? Bland de intervjuade 
personerna fanns det åsikter som menade att erfarenhet hör ihop med kunskap 
och erfarenhet ökar tilliten för sin magkänsla. Även om bland annat Dominowski 
& Dallob (1995) menar att insiktsproblem kräver mer än att bara plocka fram 
kunskap ur minnet så ger erfarenhet att personer kan erinra sig liknande 
situationer.  

Vid analysen av materialet framstår en känsla av att erfarenhet ger en snabbare 
eller effektivare framtagning av insikter. Med mer erfarenhet kan personer 
plocka fram anpassade metoder för olika situationer både i undersökningsfas 
och i analysfasen. De flesta intervjuade personer verkar dock ha en inneboende 
osäkerhet inför varje ny situation, om vad som kan finnas där och vilka insikter 
som är viktigast. Med erfarenhet verkar dock kunskapen om när, hur och vad 
som ska undersöka och när det är inte finns någon anledning att leta längre bli 
större. Arbetet skulle troligtvis ses som mer effektivt utifrån eftersom personen 
är bättre på att anpassa metoder till situationen men själva insiktsframtagandet 
verkar fortfarande kräva insikt i den aktuella kontexten, inkubationstid och 
bearbetning av data. Rätt metod på rätt plats kan snabba upp detta men det 
verkar inte uppfattas som att just insiktsprocessen går fortare av designern själv.  



24 
 

6. Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur personer som arbetar med 
tjänstedesign själva uppfattar hur de jobbar med att ta fram insikter i 
designprocessen. Samt hur de uppfattar att insikter behålls genom hela 
designprocessen. I det här kapitlet kommer en sammanfattning av resultaten och 
svar på de frågor samt de frågeställningar som satts upp för att undersöka syftet.  

Först presenteras insikter överlag sen de faktorer som påverkar och är viktiga 
för uppkomsten av insikter så som tid, erfarenhet, kommunikation och 
samarbete. Det kommer också presenteras vilken påverkan dessa olika faktorer 
har samt hur de används i designprocessen.  

I slutet av kapitlet diskuteras även tänkvärda detaljer som uppkommit under 
studien som kan vara av intresse för framtida forskning.  

6.1. Insikter 
De intervjuade personerna gjorde stor skillnad på begreppet insikt och idé. Insikt 
kommer utifrån bearbetad information, och tillskillnad från idéer anses de inte 
utvecklas eller förfinas. Det går även att urskönja en uppdelning av insikter, de 
strukturella, lätta insikterna som fås på plats i kontexten samt de djupare aha-
upplevelserna. Det finns även en grupp av insikter som spänner över både de 
strukturella insikterna och aha-insikterna som kan sammanfattas i visionära 
insikter. Dessa används för att fånga upp känslan i projektet, det större målet och 
är en blandning av både aha-insikter och strukturella insikter (Se Figur 3).  

 

 

Strukturella 
insikter 

Aha-insikter 

”Mönster i data” P3 ”A sparkle” P5 

”Sensemaking” P4 ”A moment in time 
when you feel like 
you have cracked 
something” P4 

“Saker som klarnar”P2  

Lätta insikter Djupa insikter 

 

 

 

Figur 3, Översikt över uppdelning av olika insikter som upptäckts samt påverkande faktorer. 
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6.2. Påverkande faktorer 

Tid  
Tid omnämns som en viktig faktor. Dels i förarbetet, eftersom insikter ofta sägs 
stamma från information är det viktig att tid läggs på informationsinsamling. Det 
anses viktigare att lägga ner tid på att gå ut och observera, genomarbeta frågor 
och våga undersöka återvändsgränder, än att lägga tid på analysfasen. Tid nämns 
också som en viktig faktor för att smälta insamlad information. Här går dock 
uppfattningarna lite isär. Vissa menar att det är idéer som behöver tid för att 
ligga och gro och att det är lösningar och idéer som uppstår när man lagar 
middag eller vaknar mitt i natten. Andra menar att det är lika viktigt för bra 
insikter att få tid att tänka och låta informationen ligga och gro.  

Erfarenhet 
Med mer erfarenhet är det lättare att lita på sin magkänsla och även att veta vad 
det bör läggas tid på och hur mycket tid. Även om de intervjuade personerna i 
många fall ansåg att alla situationer är unika och tyckte det var svårt att avgöra 
hur mycket erfarenhet spelar in. Det som kunde ses var att erfarenhet avspeglas i 
deras metodval. Samtliga intervjuade personer ansåg att det alltid på nått sätt 
går att dra paralleller till tidigare projekt och det går snabbare att avgöra vilka 
metoder som är lämpliga för att få ut så mycket information och insikter som 
möjligt i just det projektet eller i den situationen.  

Kommunikation och samarbete 
Kommunikation ansågs som en viktig katalysator för idéer och insikter. P3 
kommenterade: ”många komplexa grejer som kräver flera hjärnor”. Detta hör 
främst hemma i framtagandet av insikter. Där används kommunikation dels för 
att gå igenom och analysera fakta, för att bolla idéer och funderingar. Att samtala 
om vad som observerats om tjänsten verkar har en positiv inverkan på 
sensemaking-processen och hjälper till att sätta ord på intuitioner och 
magkänsla. 

Kommunikation ansågs också vara en väldigt viktig del för hela projektet. Det 
beskrivs som väldigt viktigt att alla deltagarna i projektet från början hittar ett 
gemensamt sätt att kommunicera. Särskilt i projekt med personer från olika 
bakgrunder. Där beskrivs också design som ett språk att enas kring. Från början 
måste det tydligt kommuniceras till gruppen vad målet med projektet är och vad 
som är av intresse att undersöka. Kommunikation till slutkund eller till 
utvecklare är också viktig. Kan inte insikterna kommuniceras till dessa på sätt 
som får dem att vilja vara med blir det lätt att de inte kommer användas eller att 
det uppfattas som om de inte speglar verkligheten. Här återkommer 
visualisering som representationsmetod och det nämns också som designers 
styrka.  

6.1. Framtagande och bibehållande av insikter 
De flesta insikter upptäckts och kommer fram tidigt i designprocessen, det vill 
säga i den vänstra delen av Dubberly et al.s (2008) bromatris. Detta sker dels 
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genom de kontextuella metoder som beskrivs som det främsta arbetssättet men 
de framkommer även insikter när information och material arbetas igenom i 
analysfasen. Val av specifik metod i både framtagande och bibehållandet av 
insikter varierar från projekt till projekt och från designer till designer. De 
intervjuade personerna nämner främst vikten av med etnografiska metoder och 
undersöka användarna i kontexten som ett nyckelmoment i att hitta insikter.  

Insikter används främst i designprocessen som ett underlag för att definiera 
problemområdet, att hitta användarbehov och för att förstå kontexten som 
tjänsten används i. Dessa insikter används sedan som en grund för de idéer som 
tas fram för att antingen förbättra, effektivisera eller skapa något helt nytt 
baserat på hur projektspecifikationen ser ut. I slutskedet används insikterna för 
att utvärdera hur bra slutprodukten/tjänsten verkar vara, men även för att 
förklara och sälja in till slutkunden.   

När det gäller att bibehålla insikter genom designprocessen är det främst 
visualiseringar av olika slag som anses mest lämpade. Det handlar främst om att 
kommunicera och att göra insikter, information och att ha fakta fysisk 
representerade än om specifika metoder.   

6.2. Framtida forskning 
Det skulle vara intressant att studera ett antal projekt med utgång från de 
påverkande faktorer som har nämnts i denna uppsats. Hur har dessa projekt sett 
ut när det gäller dessa faktorer? Har projektet ansetts som lyckat eller inte? Om 
någon av dessa faktorer uteblivit kan de leda till att projektet anses som mindre 
lyckat?   

Med tanke på att de faktorer som nämnts ovan är ett resultat från en analys av 
intervjuer där folk beskrivit hur de arbetar hade det även varit intressant att 
undersöka och observera om det stämmer med hur de arbetar i verkligheten.  

I detta arbete omfattades intervjuerna bara av personer som själva säger sig 
arbeta med tjänstedesign. Vad som vore intressant vore även att titta på hur 
personer inom andra områden arbetar med insikter. Skulle till exempel en  
uppfinnare beskriva sitt arbete på samma sätt som en tjänstedesigner? Min 
uppfattning är att uppfinnare har aha-upplevelse och främst jobbar med 
lösningar och idéer, men arbetar de med insikter på samma sätt som en 
tjänstedesigner? Skulle de beskriva sitt arbetssätt som insiktsbaserat eller skulle 
de kalla de problembaserat? Har de alltid ett problem att utgå ifrån eller kan de 
få idéer till något som de inte ens sett som ett problem? Finns det också en 
möjlighet att själva idé och lösningsprocessen ser likadan ut om den observeras 
men beskrivs av de olika grupperna som helt annorlunda? 
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7. Bilagor  

7.1. Bilaga 1 - Intervjuunderlag  
Bakgrund 

- Vad har du för bakgrund/utbildning? Hur länge har du arbetat?  Vad 

arbetar du med idag?  

Projekt 

1. Vilken brukar du ha i projekt (eller i ett specifikt om vi pratar om ett)? 

2. (Varför startades projektet? (Utgår från att vi pratar om ett speciellt 

projekt)) 

3. Hur många var ni/ brukar ni vara på projekt? 

Framtagande av insikter? 

4. Vad är en insikt för dig? 

5. Vad är skillnaden på en idé och insikt för dig? 

På vilket sätt får ni/brukar ni tar fram insikter?  

6. Hur analyserar ni ihopsamlad data? 

7. Vilka metoder använder ni? 

8. Hur dokumenterar ni insikter? 

a. Eller finns det med i metoddokumentationen?  

9. Skiljer ni på idéer, insikter och fakta? I dokumentationen? Hur?  

10. Hur delar ni med er, kommunicerar ni insikterna inom designgruppen? 

11. Delar ni även med er/ diskuterar insikter med andra personer som inte 

direkt är med i designgruppen?  

12. Hur tycker du de metoderna ni använder stödjer dokumentering av 

insikter.  

13. Vad är behjälpligt för er? Visualiseringar? Diskussioner i grupp? Att bolla 

med varandra?  

Hur brukar ni arbeta för att försäkra er om att insikterna följer med i hela 
designprocessen från nyfunnen insikt till färdig idé. 

14. Speciella visualiseringsmetoder? 

15. Hur arbetar ni med insikterna i idégenerering?  

16. Kopplar ni bakåt till insikterna när ni kommit fram till slutprodukt? 

17. Är det någon del av fasen som man lämnar insikterna och de inte behövs 

längre?  

18. Har det blivit lättare ju mer erfaren man är? 

19. Är det svårt att få med sig alla insikter genom hela designprocessen 

20. Går ni ofta tillbaka till analyser samt insamlad data senare i processen? 
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21. Transformerar ni insikterna för att lättare jobba med dem? 

Kommunikation till slutkund 

22. Skiljer ni mellan de insikter som ni hittar och de ni presenterar för 

slutkunden?  
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7.2. Bilaga 2 – Kategorier och etiketter 
 

Kategorierna samt etiketterna som togs fram: 

Första iterationen: 

 Tid 
 Magkänsla, intuition 
 Idé 
 Lite svart låda 
 Framtagande av insikter 
 Erfarenhet 
 Insikt (vad är) 
 Kommunikation 
 Att vara flera och jobba tillsammans 
 Metoder 
 Koppla tillbaka, utvärdera 

 

Andra iteration:  

 Erfarenhet/Magkänsla och intuition 
 Idé 
 Metoder 
 Projektstart 
 Insikter – var de uppkommer 
 Tidsaspekt 
 Samarbete/kommunikation 
 Insikt 
 Attribut 
 Avslutande av projekt 

 

I tredje iterationen användes en blandning av de ovan nämnda etiketterna.  


