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Abstract 

The development of idea and concept is the creative process before a product or service is being 
developed in production. In media production methods can be used to generate ideas and help 
the creative process along. This study aims to understand this creative process within media 
production companies. Through semi structured interviews with employees from five different 
companies I have gathered information about recurrent methods, value- setting factors and 
general costumer relation. By analysing the responses with support from qualitative 
processing and analytical induction a hypothesis was compiled about three areas in the 
creative process within the media production companies. The final hypothesis is that one 
recurrent, informal, method can be found for generating ideas. The method is informal in the 
aspect that it lacks structure and is not a referred to method. Four value-setting factors could 
be found and involvement from the client are in different ways contributing to the creative 
process. To work with the client rather than for the client is preferable and can save the 
production companies time and money.  
 
Förord  

Ett stort tack till alla respondenter som ställt upp på intervjuer och vars svar, synpunkter och 
reflektioner lagt grunden till denna studie. Jag vill även tacka min handledare Mikael 
Söderström vid Umeå universitet.  
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1. Inledning  
För att förmedla ett budskap eller bygga upp en image kan vi använda oss av olika typer av 
medier, det gäller inte minst företag och organisationer som behöver vara synliga utåt. Pallas och 
Fredriksson (2013) skriver i artikeln Corporate media work and micro-dynamics of 
madiatization bland annat om att även trots det ökande intresset för digital media och vikten av 
dess roll i att representera organisationer och företag så är det sällan vi fokuserar på hur 
dynamiken i frambringande av media ser ut.  

Contemporary research often focuses on the effects of mediatization and, therefore relatively little 
is known about how agents are involved in the processes of creation, maintenance and disturbance 
of the institutional properties of mediatization, that is to say the taken-for- granted ideas, norms 
and beliefs about what mediatization is, its rationales and how it is pronounced in different parts 
of society. (Pallas & Fredriksson, 2013, s. 421).  

Stadiet innan produktion då idéer utvecklas till koncept är en kreativ process som är 
nödvändig för att kunna stärka eller utöka det budskap ett företag vill förmedla. Ett flertal olika 
kanaler kan användas för att förmedla dessa budskap, innehållet för dessa kanaler skapas genom 
medieproduktion. Jag kan förklara begreppet medieproduktion som en produktion, inom media, 
där hela processen från planering till färdig produkt/tjänst inkluderas. Media innefattar ett 
flertal olika områden, exempelvis rörlig bild, webb, foto, spel och grafik. Hela utförandet av ett 
projekt är medieproduktion. Det kan vara svårt att ha en klar bild över hur den här processen ser 
ut om man inte är eller har varit med att utveckla/ planera en medieproduktion. Inom 
medieproduktion ingår produktion, det vill säga skapandet av en tjänst eller produkt men för att 
nå fram till det stadiet måste vi först inkludera idé- och konceptutveckling. Kan vi skapa oss en 
bild av arbetsprocessen i stadiet innan produktion och faktorer som är viktiga för att utveckla ett 
koncept som representerar ett annat företag på ett korrekt representativt sätt?  

1.1 Frågeställningar och syfte  
Då jag går ut för att undersöka idé och konceptutvecklandets kreativa process inom företag 
ställer jag mig tre huvudsakliga frågor:  
 

• Kan jag hitta återkommande metoder som används för genererande av idéer 
för konceptutveckling?   
 

• Kan jag hitta faktorer som produktionsbolag inom media värdesätter i denna idé och 
konceptutveckling?   
 

• Hur ser relationen till kunden generellt ut i idé och konceptutveckling? 

Jag anser att med dessa tre frågor som stöd kan kan jag finna svar på hur tillvägagångssätt, 
företagens värderingar och kundrelation ser ut inom utvecklingsprocessen.  Om jag i framtiden 
får jobb inom medieproduktion, hur kan jag förvänta mig att  processen för att skapa en stark 
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image till företag kan se ut innan produktion? Alternativt hur kan andra företag som är kunder 
till till dessa produktionsbolag få en uppfattning om hur utvecklingen av deras beställning ser ut 
och önskvärt mått av involvering och information från deras sida?  
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2. Relaterad forskning  
Då jag vill ta reda på hur utvecklingen av idé och koncept ser ut inom produktionsbolag har jag 
undersökt vad det finns för metoder som kan tänkas vara ett stöd för den processen. Löwgren 
och Stolterman (2004) skriver om fem olika metoder ganska så utförligt. Bland annat om 
brainstorming som går ut på att en grupp människor samlas vid ett runt bord eller framför en 
vägg och sedan skriver ner idéer på lappar (en idé per lapp) och placerar den synligt för alla i 
gruppen. Målet är att komma fram till så många idéer som möjligt och i detta stadie får inga 
idéer kritiseras. Efter genereringen av idéer sammanställs dem systematiskt tills en struktur för 
någon form av lösning hittas. Metod 635 är en form av brainstorming där sex stycken personer 
börjar med tre grova idéer som skrivs ner och sedan skickas vidare varav varje person lägger till 
tre nya idéer eller ändringar. ”Man fortsätter skicka runt idéerna tills alla deltagare har utökat 
eller reviderat alla ursprungsidéer. Sex deltagare, tre idéer, fem rundor av tillägg: 635” (Löwgren 
& Stolterman, 2004, s. 96). Även metoderna ”Att flytta gränserna”, ”Informella tekniker för att 
häva fixeringar” och ”framtidsverkstad” presenteras i boken. Dessa metoder går ut på att tänka 
utanför avgränsningarna för problemet, se alternativa vägar framåt då du kan ha blivit fixerad 
vid en idé som inte är tillräckligt bra samt att de blivande användarna själva pekar på problem 
som de tycker finns i den nuvarande versionen av exempelvis en artefakt och skapa framtida 
visioner för hur en utvecklingen av den skulle kunna se ut.  

Idéer: kreativa verktyg och metoder för idé och konceptutveckling är en bok av Dorte Nielsen 
(2003) där metoder, tips och råd ges till den som kört fast i sin tankeprocess. I boken ges 
exempel på metoder som brainstorming och att använda mindmap, där du i mitten på ett papper 
skriver (eller skissar) ner kärnan i ditt problem, ämne eller tema och bygger ut åt flera håll med 
tankar och idéer. Men det presenteras även i boken att då vi skapar behöver vi inte alltid förhålla 
oss till det som är strikt realistiskt eller förutfattade meningar om hur saker ska vara då vi 
realiserar exempelvis en design. Att använda till exempel kombinationer av två helt separata 
saker, något som vanligtvis inte hör ihop, för att skapa en bild, design eller liknande kan få oss 
att tänka i nya banor. Boken uppmanar till att vara kreativ i tänkandet. Ifall du ska skapa 
någonting produktrelaterat ger Nielsen exempel på frågor du kan fundera på för att basera dina 
idéer på produkten, exempelvis: ”Hur smakar, luktar, känns produkten?” eller ”I vilket 
sammanhang är den helt oanvändbar?”. Nielsen (2003, s. 9) skriver: ”Genom denna bok talar jag 
om ‘problemet’ och hur det kan lösas med hjälp av idéer. Problemet kan vara allt från en 
reklamkampanj, en affisch, en reklamfilm, till produktutveckling, design, en artikel, en ny 
revolutionerande layout eller något annat”. Boken ämnar sig åt kreativa skapare inom media, 
från mer etablerade kreatörer till den enskilde amatören.  
Hellgren och Löwstedt (1997) skriver om oraganisaotiskt lärande. För att förklara 
organisatoriskt lärande tar författarna hjälp av Blackler (1995) som menar att det finns fem 
kunskapsblock detta område. Dessa block är embrained knowledge, embodied knowledge, 
encultured knowledge, embedded knowledge och encoded knowledge. Embrained knowledge, 
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eller abstrakt kunskap, beskriver Hellgren och Löwstedt som för-givet-tagna antaganden om 
organisationens struktur och är generella i sin karaktär. Embodied knowledge avser kunskap om 
hur något ska göras, så som problemlösande tekniker. Encultured knowledge innebär 
gemensamma föreställningar inom organisationen som författarna menar är viktigt då nya 
medlemmar socialiseras in i organisationen. Innebörden av embedded knowledge är att 
organisationen alltid är inbäddad i ett nätverk av andra sociala, tekniska och ekonomiska 
relationer. ”Den femte och sista kunskapsblocket avser kunskap som förmedlas via tecken och 
symboler och som utgör en kodifierad form av kunskap (‘encoded knowledge’). Här ingår 
exempelvis böcker och manualer men även former av överföring som den nya 
informationstekniken möjliggör” (Hellgren & Löwstedt, 1997, s. 80). Varför är då kunskapen om 
organisatoriskt lärande av betydelse? Dels för att de olika kunskapsblocken pekar på att dessa 
typer av kunskap existerar inom företag samt att det ger ytterligare förståelse för de kollektiva 
processer som finns. Detta gäller inte uteslutande för vilka metoder som används, utan även som 
exempelvis embedded knowledge visar, kunskapen om att hantera relationer utåt.  

Jag kan alltså finna vad det finns både för metoder och kunskap att tillgå i utvecklandet av idé 
och koncept. Men varför använder vi oss av metoder, hur kommer det sig att det är ett 
tillvägagångssätt i en kreativ process? Metoder hjälper oss att vara kreativa, särskilt då vi kört 
fast eller om det behövs någon form av struktur om det är ett större antal personer som är med 
och ska utveckla. ”En metod omsätter alltid ett visst syfte och vissa värderingar i konkreta recept 
för handling” (Löwgren & Stolterman, 2004, s. 83). Författarna säger även att en designer måste 
tänka över vad metoder har för betydelse i ett designarbete.  

Här vill jag nämna att i den förstnämnda boken av Löwgren & Stolterman, (2004) skrivs det i 
förorden att bokens innehåll riktar sig främst mot interaktionsdesign och uppfattningen jag får 
av boken är att den förhåller sig inom området systemvetenskap. Den andra boken av Nielsen 
(2003) har inget egentligt strukturerat narrativ genom kapitlen. Boken är utformad på så sätt att 
de olika kapitlen är oberoende av varandra, författaren skriver i sitt förord att du inte behöver 
läsa dem i ordningsföljd. Boken innehåller verktyg som är avsedda för att vara konkret 
informerade för den som behöver komma framåt i sitt kreerande, boken innehåller exempel på 
olika typer av design, bilder med mera, men inga utförliga studier för hur metoderna i boken 
tidigare använts i olika sammanhang. I den relaterade forskningen har jag fastställt att metoder 
för idégenerering och konceptutveckling finns, dock har jag ännu inte funnit någonstans där jag 
lkan äsa om hur dessa används inom företag som arbetar med medieproduktion. 
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3. Metod  

3.1 Metodval  
I boken Forskningsmetodik och statistik skriver Befring (1994) att forskningen har som mål att 
nå fram till och presentera nya kunskaper. Forskningen i denna uppsats syftar till att genom en 
kvalitativ studie undersöka hur idé och konceptutveckling genomförs inom företag som jobbar 
med medieproduktion. Lantz (2013) beskriver att resultatet av en kvalitativ studie gör det 
möjligt att förstå komplexa sammanhang och då vi gör en analys går det i enskilda fall att bygga 
upp modeller som belyser fenomenet ut ett nytt perspektiv. Sätts dessa ord från Lantz i relation 
till området som studeras i detta arbete är det komplexa sammanhanget produktionsbolagens 
kreativa process då det gäller idé- och konceptutveckling. Kan vi skapa oss någon form av klarhet 
i hur detta kan se ut är det vad som i enskilda fall kan bygga upp modeller. Min studie ges 
möjlighet att upptäcka på vilka områden processen skiljer sig åt mellan företagen och var 
liknelser kan hittas och på så sätt eventuellt hitta ett genomgående mönster.  

I kvalitativa studier ges det alltså utrymme även för att vidga det vi redan vet, på grund av att 
vi kan se saker på ur nya eller annorlunda perspektiv. Detta i sin tur gör att den nya kunskapen, 
eller resultatet, kan komma att påverka hur vi tänker kring ett område och hur vi går vidare med 
att utveckla eller förhålla oss till olika arbetssätt. Då jag gjort en studie av ett komplext 
sammanhang lämpar sig den kvalitativa metoden bra för mitt arbete. Nedan har jag valt att 
diskutera kring mina metodval löpande i texten istället för att under rubriken ”metoddiskussion” 
peka på aspekter som på olika sätt påverkar kvalitén på datan.  

3.1.1 Metod för datainsamling  
Som metod för att samla in den information som krävs för att kunna utföra studien har jag valt 
att utföra intervjuer med personer som arbetar med medieproduktion inom olika företag. En 
anledning till att intervju valdes som metod är på grund av området som ska undersökas. Jag 
anser att de som bäst kan ge relevant, korrekt information och synpunkter på ämnet idé och 
konceptutveckling är de personer som jobbar med det och har varit med i en sådan process 
upprepade gånger.  

Sex stycken företag kontaktades med förfrågan om det fanns möjlighet att intervjua en eller 
flera personer på företaget. Av dessa var det fem stycken företag som svarade och sa att de kunde 
ställa upp på intervju, ett företag svarade inte.  
Intervjuerna utfördes på tre olika sätt: fältintervju, gruppintervju (i fält) samt via webbsamtal. 
Webbsamtal innefattar både ljud och bild så både den som intervjuar och respondenten kan se 
och höra varandra. Anledningen till denna blandning av sätt att hålla intervjuerna på grundar sig 
i anpassningen till måttet av tid företagen kunnat åsidosätta för intervju samt deras geografiska 
läge och min möjlighet att ta mig dit. Alla intervjuer har innehållit samma struktur och frågor. 
Strukturen som valts för intervjuerna kallas olika saker, exempelvis semi-strukturerad av 
Benyon (2014) och halvstrukturerad av Lantz (2013) men båda dessa innebär samma typ av 
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intervjumetod. Vidare i detta arbete kommer vi att hålla oss till Benyons’ term semi-
strukturerad.  

I den semi-strukturerade modellen har den som intervjuar med sig förberedda frågor men 
dessa kan också kompletteras med följdfrågor eller vidare diskussion om ämnen som kommer 
upp under intervjun. Frågorna kan även bestå av en önskan om att respondenten ska förklara 
eller berätta om något, ”Often, the interviewer simply prepares a checklist, sometimes with 
suitable prompts such as ‘tell me about the first things you do when you get into the office in the 
morning’”(Benyon, 2014, s.143). I mina intervjuer använder jag mig av förberedda frågor som är 
ganska öppna och ligger i nära relation till just öppna förfrågningar. Ett par frågor är mer direkta 
då jag undrar om ren fakta, exempelvis vad respondenten har för arbetstitel eller hur många som 
jobbar på företaget. Då jag vill att respondenten ska ge mig insikt i hur deras arbete ser ut är det 
bättre att de får förklara, dem som faktiskt vet hur arbetet utförs istället för att jag ska ställa 
raka, mer konkreta frågor där svaret snarare bekräftar en teori istället för att förklara en process. 
Denna tes grundas i enlighet med Lantz (2013) kvalitetskriterier för då vi använder oss av olika 
intervjumetoder, Lantz presenterar tre krav för vad en intervju ska innehålla för att uppnå 
allmänna kvalitetsmått:  

 
• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet)  

 
• Resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet)  

 
• Andra ska kritiskt kunna granska slutsatserna.  

En sammanfattning av dessa krav är att metoden vi valt ska ha ett värde i det avseende att då vi 
använder metoden får vi ett resultat som är relevant för studien. Andra ska också kritiskt kunna 
granska studien och hur jag kom fram till slutsatsen. Utifrån detta har metod för intervju valts 
och frågor blivit utformade. Frågorna som använts vid alla intervjuer hittas i bilaga 1.  

För att i efterhand kunna gå igenom vad respondenten sa och kunna gå igenom 
informationen ett flertal gånger om så behövs frågade jag alla respondenter om det var okej att 
jag gör en ljudinspelning av intervjun. Ingen av de personer om skulle intervjuas tyckte att det 
var något problem men för att vara på den säkra sidan frågade jag dem en gång till muntligt 
innan jag påbörjade intervjun. Jag spelade in med hjälp av min mobiltelefon då jag  intervjuade i 
fält och intervjuerna via webb spelades in både med hjälp av telefonen och programmet 
Quicktime på datorn.  

3.1.2 Metod för analys  
För att analysera de data som samlats in genom intervjuerna använde jag mig av induktiv analys. 
”Vid induktiv forskning är det däremot observationer och analyser av fenomen som leder fram 
till hypoteser och eventuellt nya teorier” skriver Befring (1994, s. 14) då han ställer den sortens 
analys i relation till sin motsats deduktiv analys där det istället är en teori som du utgår ifrån i 
forskningen. Patel och Davidson (2011, s. 23) skriver om induktiv analys; ”Forskaren kan då 
studera forskningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen 
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teori, och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori”.  
Som tidigare nämnt är syftet med detta arbete främst att undersöka idé- och 

konceptutveckling inom företag som arbetar med medieproduktion och om det utifrån den 
information jag samlar in är möjligt att se ett mönster. Oavsett om ett mönster kan hittas eller 
inte är det möjligt att komma fram till olika teorier: de kreativa processerna inom området liknar 
varandra mellan företag, de kreativa processerna inom området liknar inte varandra mellan 
företag eller att de har delvis liknelser på specifika ställen inom området. Hur som helst passar 
sig den induktiva analysen för studien, Sohlberg och Sohlberg (2001, s. 149) förklarar det i sin 
korthet som ”Det handlar helt enkelt om generaliseringar från empiriska material”.  

Som stöd för att utföra en induktiv analys använder jag mig av Patel och Davidsons (2011) 
metod ”kvalitativ bearbetning” tillsammans med Brymans metod ”analytisk induktion”. Jag 
anser att de båda kompletterar varandra väldigt bra då jag letat efter mönster i empirisk data.  
Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från intervjuer eller 
observationsanteckningar varvas med egna kommentarer och tolkningar. Det är viktigt att denna 
slutgiltiga text författas så att den är tillgänglig för läsaren. En väl avvägd balans mellan citat och 
kommenterande text är ett mål. (Patel & Davidson, 2011, s. 121)  
Vägen till slutprodukten av den kvalitativa bearbetningen består av att anteckna egna tankar 
som uppstår under datainsamlingen och granskningen av materialet för att sedan se om detta är 
något som kan utveckla analysen ytterligare, att upprepade gånger gå igenom datan och 
samtidigt anteckna för att kunna hitta det vi letar efter i informationen vi samlat in samt skriva 
ner vilka nya tankar som väcks då vi börjar ställa de olika materialen i relation till varandra.  

 

Figur 1. Analytisk induktion (Bryman 2011, s. 512). 
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I boken samhällsvetenskapliga metoder presenterar Bryman (2011) en modell för metoden 
analytisk induktion. I informationsrutan som hör till modellen kan vi under rubriken Vad är 
analytisk induktion läsa:  

Analytisk induktion är en metod för analys av data där forskaren eftersträvar universella 
förklaringar till olika företeelser genom att fortsätta med insamlingen av data tills inga fall som 
inte stämmer med en hypotetisk förklaring (det vill säga avvikande eller negativa fall) av en 
företeelse hittas. (Bryman, 2011, s. 512)  

Modellen visar förloppet från definitionen av problemet fram till dess att datainsamlingen 
avslutas. Däremellan har data analyserats och granskats för att leda fram till eller omvandlas till 
en ny hypotes. Den här metoden tillåter att hypotesen ändras för att kunna komma fram till en 
slutsats gällande informationen vi delgivits. Dock ger metoden även utrymme för att utveckla 
eller bli mer ingående i forskningen om så önskas. I denna uppsats kan hypotesen skifta mellan 
att det finns mönster i företagens kreativa process, att det inte finns eller att det delvis finns. 
Beroende på vad vi får ut av den empiriska informationen kan hypotesen antingen omdefinieras 
för att vi ska kunna gå vidare och få en slutsats eller omformulera för att återigen granska 
processen för att bekräfta den utvecklade hypotesen. Den kvalitativa bearbetningen bidrar med 
ett arbetssätt som jag anser är värdefullt för analytisk induktion då denna studie handlar just om 
att genom empiriska data utveckla en hypotes för hur företagens kreativa processer inom 
medieproduktion ser ut.  

3.1.3 Etiska aspekter  
Alla personer som intervjuas för detta arbete har informerats om att alla namn på personer, 
företag, samarbetspartners, kunder eller liknande kommer att kodas i arbetet. Detta med 
anledning av att i kontakten med olika företag har jag förstått att framförallt kundrelation kan 
vara ett knepigt ämne då dessa företag har ett ansvar gentemot sina kunder och ofta har en en 
uppbyggd relation med dem som är väldigt viktig. Patel och Davidson (2011) belyser detta ämne 
som att i en intervjusituation som är menad för en studie är det inte lika självklart för 
respondenten vad denne drar för nytta av att svara på frågorna. Att se nyttan av att svara på 
frågor argumenterar Patel och Davidson är mer självklart i samtal mellan läkare och patient eller 
i en arbetsintervju, därför är det viktigt att motivera våra respondenter så bra vi kan, bland annat 
genom att klargöra syftet för dem men även att göra det tydligt hur informationen de ger ut 
kommer att användas och synas.  

Genom att koda alla namn som kan förekomma ges respondenten större frihet att prata om 
arbetsprocessen utan att avslöja känslig information eller under intervjun ständigt behöva vara 
aktsam för att inte råka säga något som kan få eget/annat företag att framstå i dålig dager. I 
kodningen används det internationella bokstaveringsalfabetet (http:// 
www.bokstaveringsalfabet.se) som alias för alla namn på produktionsbolag. Anges ett riktigt 
namn på ett företag då en respondent använder sig av exempel för att förklara en process kodas 
inte det namnet såvida identiteten på annat företag påverkas.  

Vetenskapsrådet presenterar i sin CODEX (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf), som 
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innehåller regler och riktlinjer för forskning, fyra etiska aspekter att ta hänsyn till i sin 
humanistisk-samhällsvetenskapliga forskning. Det fyra kraven är: 

• Informationskravet  
 

• Samtyckeskravet  
 

• Konfidentialitetskravet 
  

• Nyttjandekravet  

Informationskravet beskriver vetenskapsrådet som att de som blir berörda av forskningen, 
exempelvis dem som intervjuas eller är undersökningsdeltagare ska informeras om vad deras 
roll i uppsatsen är och syftet med deras medverkan som uppgiftslämnare. Det ska också stå klart 
att de uppgifter de ger ut endast kommer att användas till denna forskning och att deras 
deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan om så önskas.  

Då företagen kontaktades förklarade jag anledningen till att jag utför intervjuer. Speciellt då 
vi talade som hur lång tid intervjuerna skulle ta kom ämnet om att det går bra att avbryta 
intervjun upp. Respondenten kan avbryta intervjun om de inte längre vill medverka eller ifall de 
inte kan avsätta mer tid till intervjun. Flera av företagen har dock erbjudit att ifall jag skulle 
behöva mer information i efterhand eller behöver på annat sätt komplettera intervjun ställer 
dem gärna upp på ett till samtal eller att komplettera frågor via mail. Då jag ansåg att responsen 
från alla företag var tydlig och tillräcklig kontaktades inget företag med ytterligare frågor.  

Samtyckeskravet kortfattas väldigt bra och konkret i vetenskapsrådets CODEX som: 
”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall 
bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är 
under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär)”. Allt samtycke från företagen 
gällande deras medverkande samlades in i kontakten jag hade med dem via mail. Då frågade jag 
även om det var okej att göra en ljudupptagning av intervjun, men för att vara på den säkra sidan 
frågade jag det även muntligt då det var dags för intervjun, innan jag satte på ljudinspelaren. 
Ifall någon respondent hade glömt bort att de samtyckt till inspelning ville jag inte göra dem 
obekväm genom att överraska dem med att bara sätta på inspelningen.  

Konfidentialitetskravet är det område som tidigare nämnts under rubriken etiska aspekter, 
att alla personuppgifter på de som deltar i forskningen ska vara och behandlas konfidiellt.  
Med det i åtanke har jag valt att ta bort namn på personer och koda namn på företag. Har 
uppgifter om företag eller exempel på uppdrag som utförts nämnts i intervjuerna har dessa tagits 
bort eller förklarats på ett sätt som gör att det inte framgår exakt var respondenterna talar om, 
detta för att ytterligare se till att företagens identitet inte avslöjas.  

Nyttjandekravet innebär enligt vetenskapsrådet att uppgifter och information som ges för 
forskningen får endast användas för forskningsändamål. Du får exempelvis inte använda den 
kunskapen för kommersiellt bruk. Vetenskapsrådet skriver också att vid planering av 
forskningen måste forskaren överväga riskerna för att resultaten utnyttjas felaktigt. I detta 
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arbetet bedömer jag att risken för att informationen som samlats in ska användas på ett felaktigt 
sätt som inte har med den här forskningen att göra är väldigt liten. Då företag kodas ska ingen 
kunna säkerställa vilka företag eller personer som gett informationen utom respondenterna 
själva, som inte har någon vetskap om vilka andra företag/personer som används för 
undersökningen, såvida det inte är flera respondenter inom samma företag. Jag har också svårt 
att se hur materialet för denna undersökning skulle kunna användas på ett icke-vetenskapligt 
sätt. Informationen som lämnats av respondenterna har heller inte innehållit något som jag 
uppfattar som strikt konfidiellt, det är i så fall att ämnet kundrelation kan vara känsligt men all 
eventuell information om vilka specifika kunder som det talas om kodas eller anonymiseras. I 
denna studie har jag uppfyllt Vetenskapsrådets fyra etiska krav vilket hjälpt mig till en så god 
etik som möjligt genom hela arbetet.  

3.2 Urval  
Fyra av de fem företag som studerats har kontor i norra Sverige och ett par av dem är även aktiva 
längre söderut. Ett företag har bara kontor i de södra delarna i landet. Som tidigare nämnt kodas 
företagens namn enligt det internationella bokstaveringsalfabetet, så företagsnamnen 
presenterade nedan syftar inte till några existerande företag som kan råka ha samma namn som 
de företag presenterade nedan. Sammanlagt har nio respondenter intervjuats och då jag valt att 
inte nämna några namn i studien har varje respondent tilldelats en ett nummer.  

3.2.1 Alfa  
Alfa är ett företag aktivt i både norra och mellersta delen av Sverige med cirka tretton anställda 
på kontoret i norr, en del anställda får jag veta i intervjun pendlar lite fram och tillbaka mellan 
kontoren. Deras huvudområde är att förmedla en bredd av olika digitala lösningar till företag för 
att göra deras produkter eller tjänster mer användarcentrerade. En av respondenterna på Alfa 
beskrev deras arbete som ”egentligen handlar det om digitaliseringen, att underlätta för företag 
att hänga med i framtiden”. På Alfa har tre olika personer intervjuats en och en via webbsamtal. 
Respondenterna har arbetat på företaget olika länge och har olika arbetsroller. Respondent 1 har 
arbetstiteln service designer och är ganska så ny på företaget, dock så nämnde respondenten i 
intervjun i att denne baserade ett av sina svar på tidigare erfarenheter. Respondent 2 som 
arbetar med interface design, grafisk design och user experience nämner att denne inte heller 
har jobbat på företaget så jättelänge. Jag fick uppfattningen att respondent 3 har arbetat en 
längre tid på företaget, dock är detta inte något som fastställs i intervjun. Respondent tre har 
arbetstiteln head of design.  

3.2.2 Bravo  
Bravo är ett företag aktivt i norra Sverige. Företaget med sex stycken anställda grundar sig i att 
ta fram digitalt visuella lösningar inom så kallad utomhusreklam eller lösningar för företag i 
andra fysiska miljöer, men deras kompetensområde verkar vara större än vad man egentligen 
tror: ”Så allt ifrån producera för spel och infographics till mässor och galor och djupgående 
informationsskärmar, inte bara korta annonsproduktion som vi gjort innan” säger en respondent 
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på Bravo då de fått förfrågan att i korta drag beskriva företaget. På Bravo intervjuades en grupp 
på tre personer i företagets egna lokaler. I intervjun får jag reda på att respondent 4 som jobbar 
som kommunikatör endast har jobbat på företaget i två till tre månader. Respondenterna 5 och 6 
har båda jobbat längre på Bravo och båda arbetar som grafiker, eller motion graphic designers 
som det står på deras visitkort.  

3.2.3 Charlie  
Charlie är ett företag som har kontor utspridda på fyra olika orter i Sverige, men det är kontoret i 
norr som jag har haft kontakt med. Charlie har över etthundra anställda allt som allt varav nio av 
dem jobbar i norr. Här intervjuades en person i fält, det vill säga på företaget. Respondent 7 
arbetar som projektledare och kundansvarig och har gjort det sedan kontoret i norr etablerades. 
Respondenten på Charlie hade ett väldigt bra och konkret sätt att förklara vad företaget gör och 
vilka de riktar sig till: ”Charlie är en kommunikationsbyrå och vi levererar egentligen allt inom 
kommunikation till våra kunder och vi jobbar för samhällsaktörer och det är ju företag som på 
ett eller annat sätt gör någonting för samhället, det handlar inte om att man sponsrar lokala 
fotbollslaget utan du vill på riktigt göra skillnad”.  

3.2.4 Delta  
På delta genomfördes en webbintervju. Respondent 8 arbetar som projektledare och även lite 
som manusförfattare. Intrycket jag får av respondent 8 är att denna arbetat på företaget en 
längre tid. Delta är aktivt i södra Sverige med sex stycken anställda. Deras huvudområde är att 
genom digitala lösningar göra det enklare för företag och organisationer att kommunicera och 
förklara vad som kan sägas vara krångliga processer, detta gör dem främst genom animation. 
Respondenten nämner att de har två områden i sin verksamhet: ”Delta är ett produktionsbolag 
som jobbar med animation, å ena sidan kommersiellt för att försöka hjälpa uppdragsgivare att 
förklara svåra saker på ett enkelt sätt i andra delen så jobbar vi konstnärligt då vi söker att göra 
film och tvproduktion men också inom animation”.  

3.2.5 Echo  
Echo är ett företag som är aktivt i norr, även det ett något större företag med över trettio 
anställda. Echo är en reklambyrå som arbetar med både digitala och traditionella lösningar för 
att skapa material åt sina uppdragsgivare. Respondent 9 som intervjuats på Echo säger att 
företaget egentligen känns mer som en designbyrå än en reklambyrå. Respondenten nämner 
även att de sätter stort värde i både idé och design för att nå fram till ett bra resultat: ”For us it is 
very important that the best combination is when you have a great idea and great design so that 
it’s not bad idea, great design or great idea, bad design. We try to do both in the best way”. 
Respondent 9 arbetar som CCO, Cheif Creative Officer, respondenten förklarar sin tjänst som att 
denne är som en kock, vilket innebär att coacha och se över allt kreativt arbete. Jag vet inte hur 
länge respondent 9 arbetat på Echo, men hen har varit aktiv inom mediabranchen i cirka tjugo 
år.  
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3.3 Genomförande av intervjuer  
Då sättet intervjuerna utfördes på ser olika ut på grund av geografiskt läge och tid ser också 
genomförande annorlunda ut. Exempelvis fick två intervjuer på Alfa (med respondenterna 2 och 
3) kortas ner då respondenterna hade begränsat med tid innan de var tvungna att gå vidare med 
andra aktiviteter. De intervjuerna blev båda två mellan tio och femton minuter långa och för att 
jag skulle få ut så mycket som möjligt av intervjuerna så frågade jag inte frågor som exempelvis 
om de skulle kunna berätta om vad företaget gör eftersom den informationen kunde ges av 
annan respondent på företaget som hade tid för en längre intervju. Resten av intervjuerna som 
inte kortades ner höll sig alla runt cirka tjugofem till trettio minuter.  

I gruppintervjuer kan det uppstå svårigheter med att någon person kanske pratar mer än de 
andra eller att en persons åsikter är mer dominerande. Därför är det viktigt att efter bästa 
förmåga försöka styra frågor, samtal och diskussion på ett sätt så att alla får komma till tals och 
snappa upp alla olika åsikter som kan uppkomma. I gruppintervjun på Bravo var detta dock inte 
någon större utmaning då respondenterna hade stor hänsyn till varandras åsikter och inbjöd 
varandra till att komma med sina åsikter eller synpunkter. Respondent 4 sa i den här intervjun 
mindre än de andra två respondenterna, troligtvis på grund av att denne inte arbetar lika mycket 
inom det område som diskuterades som respondenterna 5 och 6 gör. Dock kom respondent 4 
ibland med synpunkter och bidrog till att utöka svaren.  

Att hålla intervju via webbsamtal var inte heller det någon större svårighet så länge 
internetuppkopplingen tillät det att flyta på bra. Just uppkopplingen och att det kan ske 
fördröjningar i ljudet och bilden var någonting som tog en liten stund att anpassa sig till och lära 
sig när det var läge att kommentera eller ställa ny fråga, men när jag väl kommit in i den rytmen 
var det ingenting som vidare påverkade utförandet av intervjun. Det som dock är den negativa 
sidan av webbintervju är att det har visat sig vara svårt att få en bra ljudinspelning av intervjun. 
För det mesta kan vi höra vad personen säger men ifall respondenten kommer för långt ifrån 
mikrofonen eller om uppkopplingen fryser till någonstans vet vi inte vad dem sagt just då, vilket 
sedan resulterar i kommentaren ”ohörbart” i transkriberingen.  

Att intervjua ute i fält på företagen vilken gjordes på tre av fem företag kändes som det bästa 
tillvägagångssättet, dels för att du får se hur arbetsplatsen ser ut och får en uppfattning av 
arbetsatmosfären men också för att prata ansikte mot ansikte med en respondent gör det enklare 
att uppfatta signaler, exempelvis vad det är den här personen brinner för eller om det verkar 
vara något ämne som är mer känsligt. Även ljudinspelningen har fungerat bättre när jag 
intervjuat i fält. En av intervjuerna i fält utfördes på engelska, alla andra på svenska.  

3.4 Databearbetning  
Då det finns ljudupptagningar av alla intervjuer kan jag använda mig av dem för att gå igenom 
och hitta informationen jag behöver, men för att på ett enklare sätt kunna få en överblick av 
resultaten jag har transkriberat inspelningarna. För att kunna upptäcka de eventuella mönster 
som kan finnas i företagens arbetssätt har jag skrivit ut transkripten av intervjuerna för att 
kunna markera var de liknar varandra och var de skiljer sig åt i relation till frågeställningarna. 
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Intervjuerna har bestått av tio frågor, vissa med tillhörande följdfrågor, samt nya följdfrågor som 
kommit upp under några av intervjuerna. Intervjufrågorna är utvecklade med syfte att få svar på 
frågeställningarna. I och med att intervjuerna följt en semi-strukturerad struktur kan svaren 
innehålla saker som rör flera ämnen eller som på annat sätt inte är direkt kopplade till 
frågeställningarna. Det kan vara information som bidrar till att jag bättre kunnat förstå företaget 
och deras översiktliga arbete. En stor mängd intressant information har samlats in genom 
intervjuerna, men jag har behövt hålla mig till det som är relevant i förhållande till mina 
frågeställningar då datan analyserats.  

Då mina frågeställningar egentligen är utformade som tre övergripande kategorier inom den 
kreativa processen har jag valt att använda dessa kategorier när jag analyserat och tolkat datan. 
Kategorierna är metod, värdesättande faktorer och kund. För att jag på ett tydligare och mer 
effektivt sätt ska kunna urskilja dessa kategorier får dem även varsin färg. Så beroende på vilka 
svar som hör ihop med vilken kategori då svaren gås igenom och stryks över i transkripten 
används tre olika färger.  

Innan citaten, synpunkterna och funderingarna från företagen markerades underlättade jag 
även den processen innan genom att markera själva frågorna med vilken kategori 
(frågeställning) dem främst riktade sig mot. De flesta frågor blev markerade med två och ibland 
rent av alla tre färger då de ibland är så pass öppna att de ger utrymme för att diskutera flera 
kategorier. Exempelvis blev följdfrågan ”om kunden är involverad, hur bidrar det till arbetet?” 
markerad med alla tre färger. Frågan handlar om kundrelation, det kan visa sig att kundens 
involverande/distans är en värdesättande faktor för företagen eller att de rent av använder 
kundens involverande, om den finns, som metod. Givetvis hindrar detta inte att citat kan 
markeras med annan färg under än vad frågan har, men det ger en klarare överblick.  

3.5 Avgränsningar  
Jag vill nämna avgränsningar jag har i denna studie, och de största anledningarna till de olika 
avgränsningarna är vad som varit möjligt i mån av tid. En analysmetod har exempelvis valts bort 
på grund av tid men också helt enkelt för att jag anser att de inte bidrar i lika stor utsträckning 
till studien som de valda analysmetoderna gör. Metoden som valts bort är en kvalitativ analys 
som heter Grounded theory.  

Grounded theory är en induktiv metod som även den förklaras av Alan Bryman (2011) i 
Samhällsvetenskapliga metoder. Den här metoden har valts bort då den innehåller ett större 
antal olika steg för hur datan ska analyseras varav ett är att samla in data för att komma fram till 
en hypotes och sedan utföra ytterligare insamling av data som enligt Bryman leder fram till en 
faktisk eller en formell teori. I analytisk induktion finns möjligheten att göra denna ytterligare 
datainsamling, men den erbjuder också att istället omforma hypotesen efter den data som redan 
finns. Denna studie har en begränsning i tid, tio veckor, vilket inte ger utrymme för den 
ytterligare datainsamling som ingår i grounded theory. Tidigare nämnda anledningar ledde fram 
till att använda intervju som metod för datainsamlingar, dock tåls det att nämnas att 
observationer också kan vara ett tillvägagångssätt för att undersöka det här området. Dock är 
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den processen väldigt tidskrävande och då jag ville undersöka processen på flera olika företag är 
det svårt att hitta tillräckligt många företag där observation är möjlig just när de är i ett specifikt 
stadie av en process. I en observation jag skulle jag själv kunna iaktta hur arbetet inom den 
kreativa processen ser ut. Det ger mig även en inblick i vilka deras kunder är och vilket material 
kunderna gett ut - vilket inte behöver vara en bra sak. Tvärt om måste de etiska aspekterna 
behöva respekteras inte bara av mig, utan även av produktionsbolaget. Det gör att företagen får 
ett större ansvar och det blir en ”tyngre börda” att jag är där. För att undvika dem problemen och 
ändå kunna samla in information till studien anser jag att intervju är ett mycket bättre 
alternativ. Flera av företagen uttryckte, som tidigare nämnt, att de gärna ställer upp på 
ytterligare samtal eller kompletteringsfrågor om det behövs. Jag har inte kontaktat något av 
företagen med fler frågor. Detta beror på att jag anser att informationen jag fått har varit tydlig 
och utförlig i sin karaktär och därmed tillräcklig för denna studie.  
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4. Resultat  
I diskussionen sammanställs den empiriska datan där den enligt Patel och Davidsons (2011) 
kvalitativa bearbetning kombineras med egna kommentarer och tolkningar. Tack vare 
färgkodningen är det lättare för mig att se var i den respons jag fått från företagen kan jag hitta 
information som rör respektive frågeställning och även jämföra de olika företagens respons 
mellan varandra. För vi här tankarna tillbaka till Brymans (2011) analytiska induktion så har vi 
nu klargjort det första steget, den preliminära definitionen av problemet vilket är att identifiera 
vilket område som ska undersökas och varför. I sin tur har detta lett fram till frågeställningar 
som i databearbetningen delats in i kategorierna metod, värdesättande faktorer och kund. Efter 
det kommer hypotetisk förklaring av problemen, vilket är att jag kan finna svar på 
frågeställningarna, något jag ämnat att göra genom att utföra en analys av det empiriska 
materialet. Hittar jag inget svar för ett/flera av mina frågeställningar ska jag enligt analytisk 
induktion omformulera hypotesen och göra vidare datainsamling alternativt omdefiniera 
hypotesen på så sätt att jag kommer fram till ett svar. Nedan presenteras, enligt Brymans (2011) 
analytiskt induktiva modell, steget där jag utför en granskning utifrån insamlade empiriska data.  

4.1 Metod  
När det gäller metoder som företagen använder i idé och konceptutveckling börjar jag med att se 
på vad respondenterna säger att de gör allra först då de får ett uppdrag, det första steget i 
processen. En fråga som respondenterna fick besvara var i vilken form de oftast får ett uppdrag 
och baserat på svaren sker det oftast i en blandning av muntlig kontakt med kunden samt mail 
för att sedan skapa en specifikation på vad beställningen ska innehålla. 

Respondent 7 berättar om att för större uppdrag kan det vara så att företag (som vill ha ett 
uppdrag utfört) kan bjuda in till pitchar där produktionsbolagen får ”kriga” om uppdraget. Då 
det klargjorts hur de får ett uppdag ville jag veta vad de gör, det första steget mot att utveckla 
idéer. Här var företagen väldigt enstämmiga om att det gäller att identifiera problemet. 
Respondent 2 på Alfa uttryckte att ”Jo, det första är ju att komma fram till en frågeställning”, 
vilket är något något som kan jämföras med exempelvis detta arbete - att utifrån ett problem 
utveckla en frågeställning som ska leda oss fram till en hypotes eller teori om hur problemet kan 
lösas. Respondent 1 förklarade att ibland är inte problemet det vi först tror att det är. 
Respondenten förklarar detta som: ”Det skulle kunna vara ‘jag önskar att vi hade fler saxar på 
bordet’ så är det kanske inte det som är lösningen utan lösningen kanske är att man ska ha 
papper i olika storlekar så man får fråga varför fem gånger tills man förstår att det var inte 
problematiken vi trodde, så alltid fråga varför och kolla med användaren”. Det första steget 
lägger en grund för vad du bör fokusera på du du fortsätter med att utveckla idé och koncept. 
Företagens svar om att definiera vad deras problem egentligen är stämmer överens med vad 
Dorte Nielsen (2003, 12) skriver i sin bok Idéer : ”Det är viktigt att du har fullständigt klart för 
dig varför du kommunicerar, vad du vill uppnå, och vad du vill kommunicera. Först när du har 
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fundamentet på plats kan du bygga ditt hus som du vill”. Respondent 8 nämner även att skapa 
ett gemensamt språk är viktigt i början då det är mycket som är diffust i början, ”man måste se 
till att alla är ’on the same page’”.  

Då respondenterna berättat om vad de gör först i processen går jag vidare med att fråga mer 
specifikt om det finns metoder de återkommande använder sig av. För att de fullt ut ska förstå 
vad jag menar med metoder ger jag exempel på metoderna brainstorming och mindmap. Av de 
exempel jag gav på metoder var det bara på Bravo där de nämnde att en annan person på deras 
företag gillar att arbeta med mindmap, men ingen av de som intervjuades var något fan. 
Respondent 8 på Delta var den enda som säger att olika brainstormingsmetoder har använts. 
Dock nämner respondenten även att de på Delta inte arbetar med idé på samma sätt som 
exempelvis en reklambyrå. Respondent 1 sa: ”Oftast så försöker man väl styra bort det från 
brainstorming och istället jobba med metoder som gör att man får fler idéer” och på Echo sa 
respondent 9: ”I personally don’t believe in brainstorming”. De andra respondenterna nämnde 
varken brainstorming eller mindmap som metod. Så just dessa två metoder verkar i alla fall inte 
vara speciellt populära inom företagen.  

4.1.1 Metoder på Alfa  
Då respondenterna på Alfa fått frågan om metoder de använder nämner alla tre att de arbetar 
med så kallade designsprintar. Respondent 3 säger att ”Det är ett bra sätt att komma snabbt 
framåt i processen”. Då jag frågar om designsprint blir som en metod i sig svarar respondenten 
att att det är som en förpackning av flera olika metoder som du går igenom på väldigt kort tid. 
Designsprint förklaras av respondent 2 som att ”det är väldigt mycket steg för steg för att hitta 
målgrupp och problemet som man ska lösa för att sedan gå vidare till att intervjua folk som är 
den tänkta målgruppen och efter det börja ta fram idéer och prototyper” medan respondent 1 
mer förklarar strukturen designsprint. Denne respondent förklarar att designsprinten pågår en 
vecka (fem arbetsdagar). Det är väldigt intensivt där de på måndagen börjar med att ringa in 
problem och på fredagen ska ha en färdig prototyp. Denne säger också att det här är ett snabbt 
och effektivt sätt, men det beror helt på uppdraget. Respondenten rekommenderar boken Sprint 
av Jake Knapp som är ganska lättläst och ”hands on”. Då jag kollar upp boken finner jag en 
hemsida som hör till boken och där finns en video som heter GV’s Sprint process in 90 seconds 
(http://www.thesprintbook.com). I videon förklarar bokens författare Jake Knapp att i en 
designsprint börjar en grupp om ca sju personer på måndagen med att identifiera problemet i ett 
projekt, på tisdagen kommer du på lösningar men inte i grupp, det gör du för dig själv. På 
onsdagen väljs den bästa lösningen av de som utvecklats under tisdagen, en eller flera 
prototyper, inte klara produkter, byggs på torsdagen och testas på fredagen.  

Förutom designsprint säger två av respondenterna att typ av metod beror på projektet: ”Jag 
brukar se det som att vi har en verktygslåda med väldigt mycket saker vi kan använda oss av” 
säger respondent 3. Respondent 1 berättar att många bra metoder finns att hitta på en webbsida 
som heter Innovationsguiden som Stiftelsen Svenska Industridesign gjort i samarbete med 
Sveriges kommuner och landsting (http://innovationsguiden.se/). Annars nämner denna 
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respondenten metoder som kallas ”Lotus Flower”, ”Double Diamond” och rekommenderar 
verkligen en metod som heter ”Note-and-vote” av Google Ventures. Note- and-vote går ut på att 
självständigt på begränsad tid komma på idéer, sedan välja ut sin bästa idé som man delar med 
resten av gruppen och sedan röstas den bästa idén fram. (https:// library.gv.com/).  

4.1.2 Metoder på Bravo  
Bravo var det andra företag där jag hade tre respondenter men i en gruppintervju istället för 
enskilda intervjuer som på Alfa. När dessa respondenter frågades om de använder några 
återkommande metoder säger respondent 6: ”Jag tror att ofta har vi den processen att man sitter 
en och en, pysslar på och kommer med några egna idéer, sedan så träffas vi och så tittar vi på 
varandras idéer och kollar ‘det där kan ju funka och så tar vi det där därifrån’”. Respondent 5 tar 
vid efter den meningen och förklarar att utifrån det som de för samman skapas det som en form 
av kollektiv uppfattning.  

Respondent 4 fyller i och ger ett exempel på en uppgift där de två andra respondenterna i 
intervjun byggde på och byggde på en idé tills det att de till slut landade i någonting varpå 
respondent 5 fortsatte förklara det exemplet mer utförligt för att sedan poängtera ”Men så gör vi 
med det mesta ändå oavsett vad det är tror jag”. Förutom att en person på företaget gillar att 
arbeta med mindmap verkar det bara finnas en mer utarbetad metod för idégenerering och 
konceptutveckling på Bravo, dock så nämner respondent 6 att det ofta gäller att komma på ”hur 
kan man få det här buskapet att bli så direkt, rakt och kortfattat som möjligt?”. Det kanske inte 
är någon benämnd metod för hur en skulle kunna komma fram till idéer eller koncept, men det 
kan fungera som riktlinje eller avgränsning för idén som ska skapas.  

4.1.3 Metoder på Charlie  
Respondent 7 på Charlie anser att vilken metod eller metoder som används kan variera då det 
beror på teamen som jobbar med uppdragen. Denne säger att det kan att vara så att teamet går 
in i ett enskilt rum och pratar eller att de målar upp på en whiteboard-tavla och på så sätt ”spårar 
ur”. När jag frågar om det kan bero på storleken på uppdragen får jag svaret: ”Nja, inte så 
mycket på storleken av uppdraget utan alla har sina egna metoder för att vara kreativ, det 
handlar ju om att vara kreativ i en idéprocess samtidigt som du också ska vara strategisk. Jag 
tror att det är viktigt att båda dem kompetenserna finns i ett sånt rum för om det bara är 
idémänniskor som kan sväva ur hur långt som helst så kanske det är en kul idé men den är inte 
rimlig”.  

Tidigare i intervjun nämnde respondenten att då de fått en brief från kunden diskuterar de 
ihop sig på Charlie om hur de kan lösa problemet på bästa sätt för att sedan ge ett förslag till 
kunden. Så det jag kan se i metodväg på företaget Charlie är diskussion samt att identifiera ett 
problem eller fokusområde att utgå ifrån. En vild gissning från mig är att det finns fler metoder 
de använder sig av, men att det kan vara svårt att se ett mönster eftersom, som respondenten sa, 
alla har sina metoder för att vara kreativ.  
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4.1.4 Metoder på Delta  
På Delta verkar ämnet om idé och konceptutveckling inte vara lika brett som på de andra 
produktionsbolagen, vilket kanske gör att hur de arbetar med metoder ser annorlunda ut. Då de 
andra företagen pekat på att denna kreativa process är viktig och kan ta upp mycket tid, även om 
det visserligen beror på själva uppdraget, menar respondent 8 på Delta att det är en mindre del i 
hela processen, särskilt i filmuppdrag då att skapa själva animationen är så pass arbetsam. 
Respondenten säger även att de skräddar typen av arbetssätt från fall till fall då det mer handlar 
om att hitta kreativa och annorlunda sätt att förklara saker på.  

4.1.5 Metoder på Echo  
”I don’t personally believe in brainstorming. I believe in if I have a team of two or three creators I 
like that they work separately and then that they go together and they start talking about what 
they think”. Så förklarar respondent 9 på Echo att denne föredrar att idé- och konceptutveckling 
ser ut. Respondenten menar även, likt respondent 7, att processen är ganska personlig och 
ganska slumpmässig och kan därför ta olika lång tid, men oftast går det väldigt fort att själv 
komma fram till de första idéerna. Metoden som används på Echo är alltså densamma som på 
Bravo, att i grupp gå igenom de olika idéerna efter att först ha använt sitt egna kreativa 
tankesätt. Respondent 9 har även en syn på vad det är för fördel med att diskutera din idé med 
andra: ”This is a good way to test the idea, when you have an idea it’s good to have this talk with 
others cause if you can explain the idea, that means that it works. If you can’t explain it or if it’s 
complicated then it means that it doesn’t work. So good ideas are always very simple to tell. 
Those are the best ideas”.  

4.2 Värdesättande faktorer  
Då jag markerar i transkripten för att finna faktorer som produktionsbolagen värdesätter i den 
kreativa processen ser jag att svaren oftast befinner sig under två frågor. De två frågorna är ifall 
produktionsbolagen uppskattar konkreta eller diffusa riktlinjer från kunden samt om det händer 
att de tackar nej till uppdrag och i så fall vad den vanligaste anledningen är. Dock finns det också 
andra svar utspridda i resten av intervjun då det kan vara ”inbakat” i ett svar på någon annan 
fråga.  

I intervjuerna på Alfa kom tre ämnen upp som bidrar positivt till företagets arbete med idé 
och koncept. Respondent 2 på Alfa, som arbetar med interface design, grafisk design och user 
experience uttryckte att denne tycker arbetet blir bättre ifall företaget inte får för konkreta 
riktlinjer, även om det kanske blir enklare rent arbetsmässigt blir resultatet inte lika bra. Dock så 
tyckte denne respondent att det är bra då kunden kommer med sina insikter och kunskap för att 
bland annat förhindra misstolkningar så länge det inte går till överdrift. De två andra 
respondenterna på Alfa uttryckte upprepade gånger genom intervjun att de uppskattar då en 
kund inte kommer med egna, färdiga idéer eller lösningar. ”Det är oftast så att kommer kunder 
med färdiga idéer vill vi backa bandet”. Respondent 1 förklarar varför dessa färdiga idéer är ett 
problem då ”I den ultimata designprocessen utgår man ju ifrån ett problem och inte en idé”. Att 
kunden är involverad i idé och konceptutvecklandet är egentligen ett ämne som bör diskuteras 
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under rubriken ”kund” men att kunden är involverad i utvecklingsstadiet påpekar en av 
respondenterna kan bidra positivt. Produktionsbolaget sparar tid på att inte behöva skriva 
dokument och presentationer ifall kunden är med och har en förståelse för processen.  

Respondent 6 på Bravo tyckte att då det gäller riktlinjer från kund finns det två ytterligheter 
som är antingen ingen frihet eller total frihet. Båda är lättjobbade men respondenten tycker att 
den ytterlighet som uppskattas mest är då de ges fria händer och får göra det dem tycker blir 
bäst. Respondent 5 säger att: ”Men det är ju kul på sitt sätt då, för då kan man ju forma 
innehållet efter vad man vill göra, kreativt sett om man har någon idé om att ‘det här hade varit 
kul att göra’ och så kan man utföra idén därefter”. De nämner också på Bravo att det är värdefullt 
att ha sina arbetskollegor man kan bolla och diskutera sina idéer med innan de presenteras för 
kund samt att då företaget sällan säger nej till uppdrag, även om de kanske inte går helt i 
enlighet med vad företaget vanligen håller på med: ”Ja jag har ju lärt mig jättemycket som jag 
förmodligen inte lärt mig som vi bara hållit på med det vi säger att vi gör” säger respondent 5.  

Även på företaget Charlie uppskattas det då kunden ger företaget viss frihet i den kreativa 
processen, inte så att de inte har någon aning om vad de vill för då saknas engagemang men om 
kunden vet exakt vad de vill ha är företaget inte till någon hjälp. På frågan om det är en trygghet 
att kunna prova sina idéer mot kollegor svarar respondent 7 ”Ja, jättebra är det”. En sak som 
respondenten säger brukar saknas i informationen från kund är budget och att utan att veta 
budgeten är det svårt att veta ambitionsnivå.  
På Delta säger respondent 8 angående frågan om det är bäst med konkreta riktlinjer eller något 
mer diffust att så länge det finns förståelse för produktionsbolagets förutsättningar då funkar det 
nog bra att jobba med båda sätten.  

Respondent 9 på Echo tycker att friare riktlinjer är att föredra, även om de gillar att arbeta 
tillsammans med kunden och att du måste komma ihåg att det är för dem arbetet utförs. ”We 
like when we have space to explore and to try solutions but it’s no problem if the client has a 
clear idea”. Dock kan kundens involverande i utvecklingsprocessen vara ett bidrag till 
produktionsbolagets arbete, respondent 9 nämner att genom att kunden är med som 
medskapare kan det både spara tid och pengar på att exempelvis inte göra onödiga 
presentationer. Respondenten säger även att presenterar du en idé som är ganska komplicerad 
kan det bli svårt att sälja in den till kunden. ”But if you take them by hand and you bring them 
with you then it’s going easier”.  

4.3 Kund  
Hur ser då relationen generellt ut mellan produktionsbolag och kund i utvecklingsstadiet av idé 
och koncept? Den huvudsakliga frågan här är kanske om kunden finns med över huvudtaget 
eller om deras involvering slutar vid inlämnande av en specifikation. När det handlar hur 
produktionsbolagen får uppdrag från kund kan det variera mellan sittande möte, annan muntlig 
kontakt, mail och pitch, antingen att kunderna bjuder in till pitch eller som respondent 9 
berättade, att de försöker pitcha för nya kunder istället för att kunderna ska komma till dem. När 
jag kollar igenom responsen jag fått från företagen pratar dem en hel del om kundrelation - men 
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det som ska undersökas är hur kundrelationen ser ut i utvecklingsstadiet, den kreativa processen 
med idé och konceptutveckling. Ibland kan det vara svårt att helt separera vilken information 
som faller inom eller utanför det området, men då jag tar ut information från intervjuerna gör 
jag det utifrån frågeställningen så gott jag kan.  

Av informationen jag fått från de anställda som jobbar på Alfa har jag förstått att hur mycket 
kunden är involverad i den kreativa processen kan variera, men att de uppmuntrar kunden till 
att vara med, inte minst i designsprintarna som utförs tillsammans med kunden. Respondent 3 
tycker att det är bra om de personer som i slutändan bestämmer från kunden också är med så att 
de får en förståelse för vad Alfa gör. Respondent 1 berättar utifrån tidigare erfarenheter innan 
denne arbetade på Alfa att det är väldigt bra om kunden är involverad så mycket som möjligt. 
”För jag tror att om man är med och tar fram en förbättring eller tjänst så äger man den lite mer 
också”. Med andra ord kanske kundens medverkan i en kreativ process kan påverka positivt till 
hur de känner inför den slutgiltiga produkten.  
På Bravo uppfattas det som att kunden oftast väljer att ta ett steg tillbaka då de känner att detta 
inte är deras område. Dock så kan det variera. Respondent 5 har en tanke om att de som är mest 
involverade i processen är små företag, företag som inte har någon tydlig marknadsavdelning 
eller kanske till och med chefer som gärna vill ha koll på allt, men detta kan också variera. Vilka 
kunderna är kan även påverka hur lång processen blir innan produktion. Två respondenter 
nämner att är det en ny kund dem ska jobba med kan Bravo behöva vara lite utbildande mot 
kunden för att förklara vad som fungerar eller inte fungerar i just det mediet de arbetar i. ”Det 
brukar ofta vara så att vi gör ett förslag på hur vi tycker med våran erfarenhet är bäst och så får 
vi skicka över så får dem titta på det så får man ha en liten dialog däremellan och hitta den bästa 
lösningen” säger respondent 5. Bravo har även kunder som de jobbat med mycket tidigare av 
vilka de knappt behöver ett godkännande av den slutliga produkten, där är företagens 
involvering minimal.  

Respondent 7 på Charlie beskriver deras kundrelation i idé och konceptutvecklingen som: ”Ja 
vi brukar få förtroendet att komma fram till en idé själva på egen kammare och sedan 
presenterar man det för kunden och då är dem involverade och säger ‘det där tyckte vi var bra’ 
och ‘det där kommer nog inte funka för att’ eller ‘skulle vi kunna göra’ så att kunden sitter ju inte 
med oss och hittar på idéer utan det gör ju vi”. Min uppfattning är att den här sortens 
kundrelation liknar den på Bravo, att produktionsbolaget utformar en idé och sedan har en 
dialog med kunden där idén kan ändras eller utvecklas vidare. Då jag frågar respondent 7 om det 
känns bra att kunden finns där att bolla med får jag svaret att det är absolut bra! Respondenten 
säger också i intervjun att ”Dem är experter på sin verksamhet, vi är experter på det vi gör och 
det är ju mötet där och arbetet tillsammans, det är då det blir riktigt bra!”. Det är ju alltid sant 
att kunden kan ju mer om sitt företag och har därför förmodligen en hel del information som är 
bra för produktionsbolagen att få tillgång till via kontakt med dem i utvecklingsprocessen.  

På Delta ser de gärna att kunden är med väldigt mycket. Respondent 8 berättar att det krävs 
ganska mycket av kunden då de sitter på all information som ska förmedlas, ungefär som 
respondent 7 också var inne på. Dock så går arbetet på Delta ofta ut på att förklara krångliga 
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processer, och då behöver informationen vara riktig och konkret. På Bravo fick vi veta att 
kunderna ibland behövde ”utbildas” lite för att de ska förstå mediet, samma sak gäller på Delta 
då kunden ofta vill ha med en hel kedja av en process eller liknande som ska beskrivas, men att 
en infografisk film kanske bara har utrymme att förklara en del av kedjan. Respondent 8 nämner 
att mer vana kunder kanske har det här tänket och att de på Delta uppskattar vad det tänket kan 
tillföra. Respondenten nämner också att kunden kanske inte är så involverad i skapandet, men i 
diskussion och feedback.  

Respondent 9 på Echo berättar om deras kundrelation i utvecklingsstadiet: ”They usually do 
like to be involved. I mean they like to hang out with us, they like to come into the office here, it’s 
a nice environment. Sometimes they don’t have much time maybe to follow but of course they 
appreciate a lot when they... they want to follow the idea from the beginning and the 
development of the idea. For us it’s about creating a culture around our job, making them feel 
like they are always welcome and that we appreciate that they work with us”. Respondent 9 
nämner även att denne gillar när kunden vet i vilken riktning de vill gå med ett projekt. Det för 
mina tankar tillbaka till vad en respondent på Alfa sa, att vara mer närvarande i 
utvecklingsprocessen kanske leder till att kunden känner mer ägande.  
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5. Analys och slutsats  
Hur kan då den information vi fått genom den empiriska datainsamlingen sammanfattas till 
något vi kan kalla resultat av studien? Jag valde att använda två analysmetoder då jag anser att 
de kompletterar varandra i relation till området jag valt att studera samt hur jag valt att göra 
datainsamlingen. I den kvalitativa bearbetningen (Patel & Davidson, 2011) skapas en klarare bild 
av ämnet genom citat blandat med egna tankar och reflektioner. I föregående avsnitt har det 
presenterats vad respondenterna gett för information utifrån de frågeställningar jag ställt mig 
för att få mer förståelse för hur den kreativa processen innan produktion fungerar inom företag 
som arbetar med media.  

Om de olika svaren för varje frågeställning sorteras ut på ett mer konkret sätt får vi enklare en 
uppfattning av vad svaren är eller om det finns något tydligt svar över huvudtaget samt se om vi 
kan upptäcka mönster i hur de olika företagen har svarat. Här sker alltså enligt Brymans (2011) 
modell den sista granskningen innan det att hypotesen antingen omvandlas för att bli det 
slutgiltiga resultatet av studien eller att ny datainsamling påbörjas för att undersöka en ny 
utvecklad hypotes.  

I svaren som handlar om återkommande metoder svarade företagen enhetligt att identifiera 
vad det faktiska problemet är det första de gör. Det kanske inte kan anses vara en specificerad 
metod, men det bidrar till den kreativa processen på så sätt att det ger en klar grund att bygga 
vidare på. Respondenterna på Alfa (alla tre respondenter), Charlie och Delta sa att valet av 
metod kan variera beroende på uppdrag. Delta är ett företag som skiljer sig från de andra 
företagen på så sätt att processen för idéutveckling är ganska liten, men respondent 8 sa att de 
skräddarsyr metod efter uppdrag och respondent 7 påpekade att alla har sina egna sätt att vara 
kreativa på, vilket även nämndes av respondent 9, att idéprocessen är personlig och 
slumpmässig.  

Att idéprocessen kan ses som personlig kan vara förklaringen till metoden som används 
främst på företagen Echo och Bravo, att individuellt komma fram till idéer för att sedan 
sammanföra och diskutera dem med andra. I detta tillvägagångssätt tillåts de som arbetar med 
projektet att vara kreativa på egen hand och på sitt eget sätt innan idéer och koncept börjar 
utvecklas tillsammans med andra. På Alfa sa alla tre respondenter att de jobbar med 
designsprintar. Ser jag tillbaka på hur Jake Knapp (http://www.thesprintbook.com) förklarade 
att en sådan fungerar är det så att efter att ett problem ringats in på måndagen i den fem dagar 
långa arbetsveckan utvecklar individerna i ett team självständigt idéer på tisdagen innan dem på 
onsdagen tillsammans kommer överens om den bästa lösningen. Även i metoden Note-and-vote 
som respondent 1 rekommenderade ingår det att självständigt komma fram till idéer för att allas 
idéer sedan presenteras tillsammans. Jag vill utifrån detta fastställa att även om det finns 
metoder för idé och konceptutveckling är den enda som jag kan se är återkommande ett 
tillvägagångssätt där personerna i ett team på tu man hand kommer fram till idéer för att sedan 
gå ihop och kollektivt arbeta vidare på den bästa lösningen. Frågan är om detta arbetssätt kan 
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kallas för metod. Jag skulle nog säga att det är en metod, dels för att tillvägagångssättet benämns 
inom mer specifikt utvecklade metoder, men att det är en metod av en något diffus, informell, 
karaktär.  

Då det gäller värdesättande faktorer i den kreativa processen nämndes det på Bravo att ta sig 
an utmanande uppdrag som företaget kanske inte vanligen arbetar med bidrar till ökat lärande 
och nya kunskaper. På Bravo och Charlie kom följdfrågan i intervjun upp ifall det var bra att 
kunna bolla sina idéer med kollegor och det var något som uppskattades mycket, kollar vi på 
typen av metod som används inom Alfa, Bravo och Echo ingår diskussion i själva 
tillvägagångssättet de använder sig av. Vissa delar av kundrelationen var även det något som 
upptäcktes vara av värde i processen innan produktion, det handlar om på vilket sätt kunden är 
involverad.  

På Charlie säger respondent 7 att det uppskattas då kunden ger en budget då det annars är 
svårt att måtta hur stort projekt de väntar sig. Även respondent 9 på Echo nämnde detta kort i 
intervjun att budgeten till viss del definierar projektet. På Alfa trycker två av respondenterna att 
det uppskattas då kunden inte har färdiga idéer eller lösningar samt att respondenterna på Alfa, 
Bravo, Charlie och Echo värdesätter då det får en viss mån av frihet att utveckla projektet på det 
sätt de anser är bäst, detta utesluter dock inte att kunden är involverad. Respondent 8 var inne 
på spåret att kundens mått av involverande inte är något problem - så länge dem har förståelse 
för produktionsbolagets förutsättningar. Respondent 3 och respondent 9 nämnde även att 
kundens involvering kan bidra positivt till företagens arbetsprocess då de sparar tid och pengar 
på att inte behöva göra presentationer eller skriva dokument i lika stor utsträckning - är kunden 
med och utvecklar projektet får denne automatiskt en större förståelse för varför resultatet blir 
som det blir och varför produktionsbolaget arbetar på ett visst sätt. Jag uppfattar utifrån detta 
att värde läggs i att en viss frihet ges från kunden för att produktionsbolaget ska kunna utveckla 
projektet på bästa sätt samt att möjligheten att kunna ventilera tankar och idéer med kollegor 
och att budget från kunden ges för att identifiera projektets storlek eller ambitionsnivå. Det 
ligger även värde i att utöka sin kompetens och lära sig nya saker. Märk väl att dessa 
värdesättande faktorer inte nödvändigtvis är återkommande inom alla eller flera 
produktionsbolag, frågeställningen detta syftar att svara på är om några värdesättande faktorer 
kan hittas över huvudtaget.  

Hur den generella kundrelationen ser ut i utvecklingsstadiet går lite ihop med den 
värdesättande faktor som identifieras - att kundens involvering för det mesta uppskattas, men 
framför allt i rollen som medskapare från start och med förståelse för förutsättningar och hur 
mediet de utvecklar för fungerar. Önskat mått av involvering från kund varierar mellan de olika 
produktionsbolagen. En del ser gärna att kunden är med så mycket som möjligt och en del har 
en diskussion med kunden för att få ut rätt information för att kunna skapa en representativ 
produkt, dock kan kunden, efter vad jag sett, aldrig uteslutas helt. Som respondent 7 sa så är ju 
dem experter på det dem gör och produktionsbolagen på det dem gör. Företagen blir här ändå 
lite beroende av varandra då det ändå handlar om ett utbyte av pengar och en tjänst som ska 
utföras. På Bravo nämndes det att en del kunder behöver knappt godkänna det som utvecklas 
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men dessa är också kunder som företaget arbetat med tidigare och har en uppbyggd 
arbetsrelation med. De berättade också att då en kund gjort en beställning kan de komma 
tillbaka då de kommit på att de behöver material för andra kanaler eller ställen också.  

Dock så nämnde respondenter på Bravo och Delta att de ibland får vara lite ”utbildande” med 
sina kunder för att de ska förstå just förutsättningar och vad som är möjligt att göra. Det brukar 
mest vara nya kunder som inte gjort den här typen av beställning förut. Jag får uppfattningen att 
det är enklare att jobba med kunder som är mer insatta i tankesättet för hur idé och koncept 
utvecklas för att få en så bra slutprodukt som möjligt. Inget av företagen har uttryckt någon form 
av missnöje ifall en kund är mer involverad. För det mesta fungerar kunden som stöd för att 
antingen komma med information produktionsbolag har nytta av eller som medskapare där 
företagen rent av kan spara tid och pengar tack vare kundens medverkande. Tittar jag på vad 
produktionsbolagen sagt om deras relation till kunden skulle jag nog säga att de hellre jobbar 
med kunden än för kunden. Att jobba tillsammans med kunden ger tillgång till den information 
som behövs samtidigt som kunden själv får större inblick i produktionsbolagens arbetsprocess 
och därmed kan få större förståelse både för mediet och bolagens tillvägagångssätt. Får kunden 
en större förståelse för arbetsprocessen är det möjligt att detta också ger mer frihet till 
utvecklandet av produkten/tjänsten, vilket är en värdesättande faktor, trots att att kunden är 
väldigt närvarande.  

Tidigare i uppsatsen skrev jag att hypotesen i denna studie kan skifta mellan att det finns 
mönster i företagens kreativa process, att det inte finns eller att det delvis finns. Inte minst har 
jag utgått ifrån att hitta svar på mina frågeställningar. Som slutsats formar jag min färdiga 
hypotes (då arbetet har en tidsgräns på tio veckor kommer ytterligare datainsamling ej utföras 
för denna studie) som att:  

1. En återkommande, informell, metod som används för idé och konceptutveckling kan hittas 
vilket är att medlemmarna i projektteamet enskilt genererar idéer för att sedan kollektivt 
utveckla koncept utefter den bästa eller en blandning av de uppkomna idéerna. Det kan 
också säkerställas att ytterligare metoder används - dock har de inte i denna studie visat 
sig vara återkommande.   

 
2. Vi kan hitta faktorer som produktionsbolag värdesätter i den kreativa processen, de är inte 

nödvändigtvis återkommande, men de finns. De faktorerna är:   
 

• Budget från kund.   
 

• Bolla idéer med kollegor.   
 

• Frihet från kund att utveckla projektet på ett sätt som stämmer överens med 
förutsättningar och arbetssätt som enligt produktionsbolagen leder fram till bästa möjliga 
slutprodukt.   

• Utrymme för att lära sig nya saker.   
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3. Den generella relationen mellan produktionsbolag som arbetar med media och deras 
kunder i utvecklingsstadiet är att produktionsbolagen uppskattar kundens närvaro, både 
på ett sätt där kunden är med och utvecklar och där de bidrar med den information som 
krävs för att produkten ska bli korrekt och representativ. Ett visst mått av involvering av 
kund är alltid nödvändig.  
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Bilagor  

Bilaga 1, intervjufrågor:  
• Arbetstitel? 
 
• Vad är det i korta drag företaget gör, vad är huvudområdet? 

- Kontor på flera orter? 
- Antal anställda? 
 

• Vilka typer av uppdrag är det oftast ni tar på er? 
 
• Då ni får ett uppdrag, hur långt brukar det vara utvecklat? 
 

- I vilken form får ni uppdraget? Skriftligt, muntligt, egen mall? 
- Vilka arbetstitlar har de som jobbar med att utveckla idé och koncept? Är det hela 
gruppen? Varierar det? 
- Brukar något saknas i informationen ni får? Någonting ni ofta får fråga efter? 
 

• När ni får ett uppdrag vad är det första ni gör? 
- Är det något ni tycker är extra viktigt att göra just i början 
 

• Hur mycket tid brukar ni lägga på idé och konceptutvecklande innan ni börjar producera? 
-Tar denna del upp mest tid i dela processen? 
- Om så - varför, eller kan det variera? 

 
• Finns det någon metod ni brukar återkommande använda er av då ni ska komma fram till olika 
idéer? (ex. mindmap eller brainstorming) 

- kan det variera? 
 

• Brukar det vara svårt att förhålla sig till kundens krav och önskemål? 
- Är det bättre att ha något konkret att förhålla sig till än något diffust där ni får hjälpa 

kunden att konkretisera sig i vad de vill ha? 
 

• Hur mycket brukar kunden vara involverad i att bygga upp konceptet innan produktion? 
- Brukar kunden vara intresserad av en nära kommunikation i den här delen av processen? 
- Om kunden är involverad, hur bidrar det till arbetet? 
- Varierar involverande av kunden beroende på typen av uppdrag? 
 

• Händer det att ni tackar nej till uppdrag och vad är i så fall den vanligaste anledningen? 
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