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Abstract 
 
Even within the world of media, there are trends, some clearer 
than others. This paper is to identify and analyze a new trend 
which we believe has taken off, based on qualitative interviews 
and analysis of three productions which we have been involved in 
during a practice period of two months with a production company 
in Stockholm. This essay intends to define this trend and 
identify the key characteristics which form the basis of how to 
create a production of this nature. 

 

1. Introduktion 
 

Digital media är i dagsläget en relativt ny plattform som hela tiden utvecklas i olika 
riktningar. Det är även ett väldigt snabbväxande medie, som ibland utvecklas snabbare än vad 
både producenter och mottagare kan hantera. Ny teknik och nya plattformar för olika 
gränssnitt tillkommer ständigt vilket gör att mediet befinner sig i en ständig utveckling. I och 
med denna utveckling följer även trender och mönster, som även dem rör sig i olika 
riktningar inom specifika medieplattformar. Ett bevis på detta är Google Trend som är en 
mjukvara skapad för att upptäcka och spåra trender, medieuppmärksamet och relationer 
mellan olika söktrender (Rech, 2007). Möjligheterna att skapa och vara kreativ inom ett 
digitalt medie är nästintill obegränsade just eftersom artefakterna i sig inte har några 
materiella egenskaper. Det går att påverka innehållet i dessa helt utan de fysiska begränsingar 
som existerar i verkligheten.  
 
Löwgren och Stolterman behandlar ämnet i sin bok ”Design av Informationsteknik: 
Materialet utan egenskaper” (Löwgren och Stolterman, 2004) där de presenterar det digitala 
mediet som något som saknar egenskaper. Detta faktum utnyttjas av den som skapar digitala 
artefakter då gränserna för vad som är möjligt suddas ut och i och med den snabba 
utvecklingen tänjs gränserna kontinuerligt. På senare tid har det blivit väldigt enkelt och 
tillgängligt att producera egen digital media för personer med lite datorkunskap. Denna sorts 
användande leder till att mycket media skapas utan vidare reflektion över arbetet. Att 
utvecklingen gått snabbt framåt är också tydligt inom branschen för digital media, då flertalet 
effekter och tekniker som ansågs otillgängliga och svårarbetade numera syns i produktioner i 
stor utsträckning. 
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2. Bakgrund 
 
I dagens medievärld finns även trender. Och även om de finns väldigt många och de stretar i 
olika riktningar finns det vissa som utmärker sig genom att vara mer tydliga och större (Rech, 
2007). Det vi hittills har betraktat kan anses vara en experiementel period där det digitala 
mediet utnyttjats för dess egenskap att inte ha egenskaper. Allt är möjligt. Detta har också lett 
till att produktioner vi ser idag i många fall är vräkiga med många specialeffekter och filter 
som har applicerats. Detta anser vi vara en naturlig utveckling just eftersom det är möjligt. 
Utöver detta skapas många produktioner som saknar fysisk anknytning eftersom mediet 
tillåter det. Detta i kombination skapar produktioner med ett utseende av digital konstgjord 
karaktär. 
 
Digitala trender ter sig annorlunda jämfört med exempelvis klädmode. I den digitala 
medievärlden styrs trenderna snarare av teknisk innovation och vad som är möjligt än 
användarbehov. Behovet skapas först när tekniken är möjlig (Pilgrim, 2007). Även när det 
gäller design av utformningen existerar samma fenomen då vissa trender anammas av 
producenterna inom olika medieplattformar. Ett exempel på detta kan vara Apples runda, 
avskalade och spegelblanka design som tydlig utmärker sig som en trend inom den digitala 
medievärlden. 
 
Ända fram till idag har vi sett en tydlig trend att arbeta näst intill överdrivet med 
specialeffekter, ljuseffekter och färgkombinationer. Målet med detta anser vi vara att frångå 
de fysiska egenskaperna så långt som  möjligt och istället lägga tyngden på att få 
produktionen att kännas så digital som möjligt. Detta har tydliga kopplingar till den 
ovannämnda experimentella utvecklingen av det digitala mediet, att skapa produktioner som 
är vräkiga för att övertyga mottagaren att det är en välproducerad artefakt som ligger rätt i 
tiden. Vissa trender är mer övergripande och tydligare än andra och har klarare riktningar och 
förutsättningar.  

Digitala artefakter har generellt sett inga fysiska egenskaper tillskrivna, och ingen människa 
kan i dagsläget tala om hur en lysande snurrande cirkel i en film faktiskt känns att fysiskt ta 
på. Genom att ersätta dessa objekt med fysiska ting som innefattar olika egenskaper kan 
användaren istället få en förståelse och därmed relatera till dessa i verkliga livet. Detta är en 
av trenderna som vi i detta arbete avser undersöka som är av övergripande karaktär och 
omfattar fenomenet att frångå det digitala som ett medie utan egenskaper och istället tillskriva 
detta med fysiska attribut. 
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2.1 Begrepp 

Det urprungliga begreppet ”organiskt” förknippar vi ofta med växtlighet och på något sätt 
kopplat till växt- eller djurriket eller i vissa fall som något enhetligt eller integrerat 
(Uppslagsverk Prisma, 1992). Vi har valt att använda begreppet för att beskriva ett specifikt 
utseende på digitala produktioner och syftar då på att man skall betrakta det som något 
levande och anknutet till den fysiska världen vi lever i. 

Med begreppet organisk menar vi att man ska tänka på materialet som mer verkligt, och 
levande istället för konstgjort och digitalt skapat. Med organiska material menar vi material 
och innehåll som kan vara skapade med hjälp av fysiska objekt, till exempel att man använder 
sig av fotografier för att skapa mönster, bakgrunder eller texturer. Organisk behöver således 
inte förknippas med växtlighet, utan mer med levande och fysiska materiella föremål. Ett 
annat begrepp som de anställda på produktionsbolaget gärna använde sig av för att förklara 
något som går ifrån det digitala var ”analoga” produktioner. Att analogt är motsatsen till 
digitalt kan förvisso stämma om man ser till exempelvis videoöverföring, men vi anser att 
begreppet analogt inte passar för att beskriva de skillnader mellan olika produktioner som vi 
presenterar nedan. Vi har istället valt att använda oss av begreppet ”organiskt” då vi syftar på 
att något är levande och fysiskt representerat i en digital artefakt. 

När vi pratar om begreppet ”digitalt” syftar vi på att produktionen är skapad endast med hjälp 
av programvara i en dator, och som inte innehåller några objekt eller föremål som uppfattas 
som verkliga. Även kontexten som en helt digital produktion utspelar sig i är gjord utan 
anknytning till verkligheten. Bakgrunder med ljuseffekter, animationer och abstrakta föremål 

är inget man skulle kunna filma i 
verkligheten (Se figur 1). Detta gäller 
de produktioner som är helt och hållet 
digitalt skapade. Självklart kan man 
inkludera digitala föremål och objekt i 
organiska produktioner som skall se 
verklighetstrogna ut, men detta arbete 
går ut på att undersöka huruvida man 
ändå hellre vill inkludera organiska 
material i dagens produktioner. 

 
Figur 1: Exmpel på enbart digital konstgjord produktion. Intro till programmet ”Elixir” 

 
2.2 Kategorisering 
 
Med de produktioner som vi har arbetat med har vi kunnat urskilja vissa skillnader och 
därefter delat upp graden av organiskt i tre olika kategorier. Detta för att lättare kunna peka 
på vilka produktioner som är mer påverkade av rådande trender än andra och även för att 
kunna påvisa hur innehållet i dessa produktioner påverkats.  För att tydliggöra de olika 
kategorierna följer en beskrivning av respektive kategori, där man bör tänka på att dessa kan 
ses som extremer som inte alltid går att tillämpa på riktiga exempel. 
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Helt organiskt 
 
När vi pratar om en produktion som är helt och hållet organisk, så är den fortfarande digital i 
grund och botten, men vi menar på att innehållet i den endast består av organiska material 
utan några digitala inslag och effekter. Istället för att skapa diverse innehåll och objekt 
digitalt har man valt att inkludera endast verkliga fysiska material.  

Det bästa från båda världar 
 
Denna kategori är den som intresserat oss mest då vi anser att denna typ av produktion är 
vanligast, och som tydligast visar på rådande trender inom branschen. Genom att skapa 
produktioner som omfattar både organiska och digitala inslag hämtar man det bästa från båda 
världar vilket ger produktionerna mer dynamik och djup.  

Helt digitalt 
 
Här har man inte använt sig av något fysiskt eller organiskt material över huvudtaget utan 
skapat hela innehållet i produktionen på digitalt vis. Det finns ingenting i denna sorts 
produktion som är fysiskt, även om man kan skapa digitala avbilder av fysiska material. Dock 
har dessa helt och hållet andra attribut och egenskaper än dess fysiska versioner.  Även 
mönster, bakgrunder och texturer är helt skapade digitalt, såväl som texter och eventuella 
logotyper (Se figur 2). 

 

 
Figur 2: Företagets 2 Advanceds hemsida som endast är ett virrvarr av digitala ljud och 
animationer utan någon som helst anknytning till fysiska objekt. 

 
 



Umeå Universitet, Institutionen för Informatik  
Richard Eklund, Tomas Jönsson 
 

 

3. Syfte 

 
Det som låg till grund för detta arbete var ett intressant fenomen, som vi uppmärksammade 
under vår praktik på ett produktionsbolag i Stockholm. Vi fann ett tydligt mönster i form av 
en villja och en medvetenhet att frångå den digitalt konstgjorda designen på olika 
produktioner. I och med detta utvecklades, från vår sida, frågan om detta har något samband 
med hur publiken och mottagarna samt uppdragsgivare ändrat sin inställning gentemot det 
enbart digitala och uppenbara konstgjorda utseendet på dagens produktioner. Fysiska objekt 
och inslag, och dess egenskaper går ofta att relatera till verkligheten samtidigt som det 
digitala mediet kanske numera funnits tillräckligt länge för att dagens medieanvändare och 
producenter anser det digitala, artificiella och konstgjorda utseendet vara en övergående trend 
till något nytt. 
 
Även om denna fråga låg till grund för vårt vidare arbete så har vi inte valt att undersöka 
denna fråga i detalj, utan istället undersökt detta på ett mer övergripande plan. Under vår 
praktik har vi upptäckt att organiska influenser existerar i dagens medieproduktioner i allra 
högsta grad men hur går ett produktionsbolag tillväga för att inkludera dessa egenskaper i nya 
produktioner? Under arbetets gång har vi försökt svara på de nyckelfrågor som vi hela tiden 
strävade efter att finna svar på: Är de organiska influenserna en tydlig trend, och hur tar sig 
denna form i produktionerna? Vilka är nyckelegenskaperna i en organisk produktion och 
vilka är utmaningarna med att skapa en sådan? 
 
Syftet med detta arbete är således att undersöka dagsläget och dess rådande trender gällande 
utseendet på de produktioner vi har arbetat med under vår praktik, med fokus på just de 
organiska influenserna. 
 
 
4. Metod / Studie 
 
Genom att praktisera på ett produktionsbolag och arbeta med skarpa produktioner som skall 
exponeras i allt från TV-reklam till webbsidor fick vi en bra insyn i hur man arbetar samt 
vilka tillvägagångssätt som användes för att säkerhetsställa kvalitén hos produktionerna. För 
att vidare undersöka hur rådande trender ter sig har vi valt att genomföra en kvalitativ 
undersökning av människor som arbetat inom branschen i flera år. Utöver detta har vi 
tillsammans med dessa personer skapat produktioner som vi sedan analyserat med de rådande 
organiska trenderna i åtanke. 
 
  
Kvalitativ undersökning 
 
För att få djupare förståelse och inblick valde vi att utföra en undersökning inom ämnet. 
Denna utfördes i intervjuform av de anställda på produktionsbolaget eftersom deras 
erfarenhet var mycket stor vilket gav möjligheten att få ut mycket kvalitativ information. Att 
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använda sig av ett frågeformulär i detta fall skulle innebära att mycket av deras information 
skulle gå förlorad, då informationskällan var såpass stor. 
 
Undersökningen utfördes på tre personer i intervjuform, varav en med över tio års erfarenhet 
och två med två till fem års erfarenhet inom mediebranschen. Dessa personer intervjuades 
enskilt för att undvika att svaren påverkade de andra deltagarna. Undersökningen inleddes 
med att vi förklarade ämnet samt definitioner av aktuella begrepp, och försökte påvisa dess 
ramar som ämnet behandlar. Frågorna rörde trender, mönster och skillnader både för 
produktionsbolaget vi praktiserade på, och även hela branschen, gällande just organiska 
influenser. Frågorna var utformade på så vis att de intervjuade hade möjlighet att summera 
deras erfarenhet inom branschen i syfte att utmärka trender, och ge en trovärdig bild av 
ämnet.  
 
Ett mönster som alla intervjuade kunde identifiera var att en trend som tagit fart på allvar var 
den allt vanligare organiska utformningen av digital media. I vissa fall använde deltagarna 
även uttrycket ”analog” även om alla var överens om att begreppet ”organisk” var något som 
beskrev utseendet på ett rättvist och korrekt sätt. Deltagarna kunde finna denna trend i 
mönster, texturer, material och animationer. Flera olika exempel av produktioner, både egna 
och externa, påvisades under intervjuerna från samtliga deltagare. Samtliga kunde även tycka 
sig se en början av denna trend tidsmässigt, även om detta var svårt att precisera. Angående 
texturer gavs exempel på att många väljer att använda sig av bilder som är fotograferade 
istället för digitalt skapade. Det fanns också en antydan till att hellre arbeta med fysiska 
objekt än att skapa dessa i 3D. Inför skapandet av en reklamfilm tydliggjorde även 
uppdragsgivaren att denne önskade att inkludera fysiska objekt, som exempelvis stenar och 
växter istället för att skapa dessa i 3D. Ytterligare en aspekt gällande detta är att skapa objekt 
i 3D som är mer åt det organiska än något som inte finns representerat i fysisk form. En av 
deltagarna menar på att en anledning till denna trend  skulle kunna vara att det produceras 
väldigt mycket digital media, både från professionella och amatörer, eftersom mediet är 
relativt lättarbetat med dagens programvara samt hårdvara. Att skapa mer organiska 
produktioner kräver i sin tur mer jobb och kunskap i och med att det ställs större krav , som 
till exempel fotografering men även kreativt konstnärskap. 
 
I programmet ”Familjen Annorlunda” som sänds på TV4 var produktionsbolaget delaktiga i 
intro samt en del övriga grafiska inslag. Istället för att använda sig av specialeffekter och 3D 
för att skapa programmets logotyp valde man att tillverka denna av en pärlplatta och sedan 
filma denna. Produktionsbolagets medvetenhet om denna trend gav ett direkt resultat i en 
produktion på ett konkret sätt, då de inte fått några specifika instruktioner angående detta 
innan. Genom att påvisa och framhäva den organiska känslan, ökade verklighetskänslan, 
vilket ledde till att kunden blev mycket entusiastisk och nöjd vid presentationsstillfället. 
 
Vidare tyckte sig deltagarna kunna finna en mättnad hos publiken gällande den konstgjorda 
digitala utformningen av dagens produktioner, vilket de trodde kunde ha ett samband med 
den nu rådande trenden. Detta kan vara en av anledningarna till att denna nya trend har haft 
stora framgångar inom digital design. 
 
Denna kvalitativa undersökning anser vi ger en mycket bra inblick i hur rådande trender 
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gällande organiska influenser syns och hur den utvecklas då de intervjuade personerna har 
stor erfarenhet av branschen samt att de samarbetar med flera andra företag och 
uppdragsgivare och får därmed en mångfasetterad och ständigt aktuell bild av hur 
verkligheten inom branschen ser ut. 
 
 
5. Liknande arbeten 
 
Vi har även analyserat några liknande artiklar som behandlar trender inom digital media för 
att få ytterligare kunskap om dessa och hur de visar sig. Dessa artiklar rör endast trender av 
övergripande karaktär och inte specifikt fenomenet med organiska influenser, då det är 
enklare att mäta och tydliggöra övergripande trender som är användar- eller teknikbaserade 
än att mäta just design. 
 
Discovering trends in software engineering with Google trend, 2007 
 
Jörg Rech skriver i sin artikel om mjukvaruprodukten “Google Trend” som är skapad för att 
kunna analysera hur användare använder Google som sökmotor, och hur man kan använda 
denna fakta till att hitta mönster, trender och vilken sorts media som uppmärksammas mest 
och om det finns samband mellan dessa (Rech, 2007). Det går även att välja specifika 
områden, ämnen och tidsramar som man vill analysera i denna mjukvara och resultaten visas 
sedan i grafform eller stapeldiagram med olika kategorier beroende på sökningsalternativ. 
Denna artikel är ett exempel på att media, och i detta fall webbaserad media, innehåller olika 
trender och att branschen faktiskt anser att just dessa trender är värda att analyseras och 
utvärderas med tanke på alla olika designinfluenser som existerar inom branschen. 
   
Trends in sitemap designs: a taxonomy and survey, 2007 
 
I sin artikel skriver C.J Pilgrim om dagens trender inom webdesign och navigering av dessa 
(Pilgrim, 2007). Författaren lyfter fram att trender inom digital media existerar, och att de 
inom webdesign går att se även om utvecklingen av dessa hela tiden går i en rasande takt. 
Han menar även att det tydligt syns att dagens webmedia styrs av ny teknik snarare än vad 
användarna önskar. Trenderna inom webmedia är således inte styrda av användarbehov utan 
av teknisk innovation. Det gäller att ligga i framkant om man vill hänga med i dessa snabba 
och populära trender. 
  
6. Begränsningar 
 
Självklart finns det vissa begränsningar för hur pass mycket man kan inkludera det organiska 
och dess influenser i en produktion. Även om man kan förmedla känslan av något är 
organiskt eller fysiskt så måste man inse att den slutgiltiga produktionen ändå alltid är en 
digital artefakt. När det gäller rörlig film får man se till hurpass mycket av innehållet som kan 
anses som organiskt eftersom film alltid kommer vara film, som är en digital produktion. Med 
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innehåll i dessa menar vi presentationer av exempelvis texter, mönster och texturer.  
Interaktiva produktioner kan även höja graden av verklighetskänsla men även i detta exempel 
sätter det faktum att det är en digital artefakt, begränsningar gällande upplevelsen av det 
organiska. Något som skulle kunna tänja på de begränsningar som finns är en virtuell 
upplevelse, där man använder sig av glasögon som ger intrycket av att befinna sig i en helt 
fysisk, men digitalt skapad värld. Detta alternativ har vi valt att bortse från då detta inte är 
något medie att räkna med när det gäller reklam och marknadsföring som är tänkt att nå 
dagens mediekonsumenter genom exempelvis TV, radio, webb och print. Vi har valt att 
enbart fokusera på hur dessa begränsningar fungerar inom de medier som används av det 
produktionsbolag vi har praktiserat hos. Vi är medvetna om att vi har undersökt ett av väldigt 
många produktionsbolag, och att vi själva inte har arbetat i branschen. Man bör även ha i 
åtanke att vår praktikperiod endast sträckte sig över två månader.  
 
7. Produktioner 
 
Under vår praktik har vi arbetat och varit delaktiga i flertalet olika produktioner. Detta har 
gett oss möjlighet att reflektera över utformningen av mer organiska produktioner på ett 
praktiskt tillvägagångssätt. Eftersom vi arbetat i en miljö med folk som har stor 
branscherfarenhet har detta lett till att produktionerna är mer verklighetsförankrade och bättre 
representerar produktioner som syns i medier idag. Utöver detta har produktionerna gått 
igenom en utformningsprocess av större proportioner eftersom vi jobbat mot kunder som 
genom processen är delaktiga i designbeslut. Vi anser att dessa produktioner då bättre kan 
representera trender inom media då de inblandade själva är trendsättare. 
 
Beslut som vi har reflekterat över under dessa produktioner berör väldigt mycket vilka 
material som använts, i vilken kontext innehållet är i, animationer och utseendet av 
produktionens helhet. Utöver detta har vi även tittat på tillvägagångssättet som produktionen 
utförts på. Intressanta områden här kan gälla huruvida materialen har varit fotade eller digitalt 
framställda, hur designprocessen har sett ut, vilka de inblandade parterna är och hur mycket 
kunden har varit delaktig. 
 
Vi har varit delaktiga i samtliga produktioner som presenteras nedan, och arbetat med 
klippning, effekter och komposition av dessa, men även ifråga om utseende och design i 
samarbete med kollegorna på produktionsbolaget. Det grundläggande uppdraget och dess 
kriterier presenterades i förhand i form av storyboards, moodboards, liknande produktioner 
samt i några av fallen av uppdragsgivarens kriterier i punktform. Vi har sedan valt att 
analysera hur denna trend inkluderas i dessa, och försökt att förstå hur både uppdragsgivare 
och kollegor tänkt under designprocessen. Ett kortare resultat av dessa analyser följer i slutet 
av varje produktion och ett mer sammanfattade resultat presenterar vi i avsnittet ”Resultat”. 
 
ICA Maxi 

 
I denna produktion avser vi undersöka huruvida dagens produktionsbolag väljer att inkludera 
fysiska objekt i produktionen istället för att inkludera dessa på digital väg. 
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Produktionsbyrån fick i uppdrag att skapa en reklamfilm för lanseringen av ICA Maxis 
skolstart. En kampanj som skulle införas på samtliga av ICA Maxis butiker som innebar att 
produkter för skolan skulle framhävas i butikerna. Reklamfilmen skulle visas internt i 
butikens alla tv-apparater och ingå i en slinga av andra reklamfilmer. 
 
Det slutgiltiga resultatet blev en 20 sekunders lång reklamfilm där innehållet filmades i en 
hyrd inspelningslokal med god belysning mot en vit bakgrund (Se figur 1). Första scenen 
består av att ett skynke täcker en skylt varpå en karaktär kommer fram och rycker bort 
skynket. Bakom skynket gömmer sig en svävande skylt med text som beskriver 
skolstartskampanjen. Vid inspelningstillfället var skylten uppsatt i luften med en stång som i 
efterproduktionen digitalt togs bort så att skylten upplevdes ligga still i luften. Karaktären 
som drar ner skynket märker att skylten är förstörd av att den saknar sin röda färg på vissa 
delar. Karaktären har en gigantisk röd penna som denne målar till skylten med i ultrarapid så 
att den blir hel igen. Karaktären använder sig även av ett gigantiskt sudd. När skylten är hel 
och fin igen presenterar karaktären skolstartskampanjen tillsammans med skylten. 
 
Under inspelningen filmades en hel version av skylten och en version där tejpbitar var 
fastsatta på vissa delar för att efterlikna avsaknaden av färg. Genom att i efterproduktionen 
lägga den version med den hela skylten i ett lager bakom den när karaktären målar på den 
version med tejpbitar, kunde effekten av att karaktären faktiskt målade till det som saknades 
nås. Förutom klippning och färgredigering var detta den enda digitalt framställd effekten som 
användes. 
 
I denna produktion finns vissa delar som är av intresse för den organiska trenden då vi anser 
att denna produktion kan ses vara både organisk men även ha inslag av det konstgjorda 
digitala. Mycket av det organiska kommer från det faktum av att allt material som använts är 
fotat, även den svävande skylten. Vidare finns funderingar över kontexten i vilket karaktären 
och skylten befinner sig i. Den helvita bakgrunden är inget som vi kan relatera till i 
verkligheten, detta i samband med att skylten ter sig sväva skapar en digital framhävning av 
produktionen. 
 
Ett synnerligen intressant designbeslut som kan ha direkta kopplingar till den organiska 
trenden är att inspelningen inte spelades in mot en greenscreen vilket skulle underlättat och 
skapat mer möjligheter för efterredigeringen. Detta var ett aktivt beslut i syfte att skapa en 
mer organisk framhävning av produktionen. Hade även skylten varit digitalt framställd skulle 
likaså det skapa mer möjligheter och underlätta postproduktionen. Ytterligare ett syfte för 
detta designbeslut kan vara att underlätta interaktionen med skylten för skådespelaren jämfört 
med om den fysiskt inte varit där. Allt detta i sammanband skapar en helhet som ger ett 
intryck av att produktionen är av mer organisk karaktär. 
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Figur 1: ICA MAXI 
 
OKEJ 
 
I denna produktion finns ingen skådespelare som syns i helbild, utan endast flera fristående 
och korta klipp som skall stråla samman. Vi ville undersöka om detta påverkade sättet att 
komponera och sammansätta den färdiga produktionen, och om de organiska influenserna 
utmärkte sig på ett annorlunda vis. 
 
Uppdraget bestod i att skapa en reklamfilm för tv åt ungdomstidningen OKEJ som skulle vara 
30 sekunder lång. Produktionsbyrån hade tidigare mallar för upplägget av reklamfilmen då 
det gäller en återkommande kund som tidigare använt sig av produktionsbyrån. 
Produktionsbyrån ville dock inte använda sig av dessa då de menar att man lätt fastnar i 
gamla rutiner. De såg möjligheten att utnyttja oss till att skapa en ny produktion för 
reklamfilmen utan att försöka påverka oss genom att visa de äldre produktionerna. 
 
Resultatet vi kom fram till var en helt digitalt producerad reklamfilm som bestod av skyltar 
och pilar som animerades fram med texter som beskrev vad som kunden ville ha sagt. 
Tillsammans med att pilarna dök fram använde vi oss av en partikelgenerator som sprutade ut 
stjärnor i tre olika färger för att skapa en effekt av att det är fartfyllt och att det händer något. 
Reklamfilmen skulle även hinna visa hemgjorda filmer som tidningens läsare skickat in i 
samband med en tävling. För att lösa detta valde vi att visa filmerna i polaroidkort som rörde 
sig i en cirkel likt hur iTunes visualiserar sitt ljudbibliotek. Efter att detta visats landade en 
3D modellerad tidning i fokus som snabbt bläddrade igenom några sidor och därefter visades 
payoffen som bestod av en text samt en WWW adress. 
 
Denna produktion kan i mycket ses som en väldigt digital produktion mycket eftersom att 
nästan alla material som användes var helt orepresenterade i den fysiska världen med 
undantag för polaroidkorten som var fotade. Vår första version innefattade helt digitalt 
framkallade polaroidkort som var helt vita och saknade djup. Detta var dock något som en 
anställd på produktionsbyrån menade var dåligt. Den anställda ville att vi skulle använda en 
fotad bild av ett riktigt polaroidkort för att få en textur med djup och som inte var helt vit (Se 
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figur 2). En diskussion uppstod om att använda organiska material och detta tolkar vi som att 
den anställda reflekterat över trenden och vill applicera den på produktionen. Angående 
animationer var samtliga väldigt mjuka och perfekta med undantag för de partikelgenererade 
stjärnorna som hade en naturtrogen gravitation som animerade dem från startpunkt ut ur bild. 
Stjärnorna i sig var helt digitalt framställda och liknade tecknade stjärnor med fem kanter. 
Vidare nyttjades en 3D modellerad tidning med samma textur och utseende som den OKEJ-
tidning som var aktuell för månaden.  Ett designbeslut som togs eftersom animationen för 
tidningsbläddringens utseende skulle förbättras. Vid diskussion med ansvarig producent kom 
det fram att reflektionen över att använda sig av riktiga tidningar inte gjorts. För producenten 
tedde det sig naturlig att använda sig av en 3D-modellerad tidning. 
 

 
Figur 2: OKEJ polaroidkort 
 
Vår tolkning av detta blir att det digitala mediet i detta fall erbjuder en större möjlighet för 
animering, men även att underlätta och förenklar den. Att animera att en riktig tidning 
bläddrar utan att fysiska händer gör det kan anses omständigt och svårt att genomföra och 
skulle även kräva mycket extrautrustning. Då kunden är återkommande och produktionsbyrån 
ofta gör denna typ av reklam för dem är det mycket tidsbesparade att använda sig av det 
digitala materialet. I 3D-programmet är det väldigt enkelt att byta ut texturen för tidningen 
och på så sätt snabbt och enkelt kunna rendera ut detta och ha hela animationen klar (Se figur 
3). Skulle en riktig tidning användas skulle detta kräva att OKEJ-tidningen fysiskt skickas via 
post eller liknande och produktionsbyrån måste filma in detta och använda både tid och 
resurser för detta varje gång kunden önskar en ny reklamfilm. Trendmässigt skapar dock 
detta problem då det kan vara omständigt och svårt att komma ifrån programmallar och gamla 
banor. Att då använda sig av andra personer för att tänka nytt kan vara en lösning. 
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Figur 3: OKEJ 3D tidning 
 
I detta exempel visar vi på att folk i branschen faktiskt reflekterar över den organiska trenden 
och har denna i åtanke genom designprocessen. Detta visar på att trenden både existerar och 
påverkar resultatet. Denna produktion visar även att användning av fotograferat material kan 
användas för att bibehålla en organisk känsla. Ett problem som detta exempel tar upp är att 
det är mer tidskrävade att jobba helt organiskt eftersom 3D tidningen som används spar 
mycket tid. 
 
 
Kalle Anka 
 
I detta fall arbetade vi enbart med digitala material vilket var ännu mer intressant att 
undersöka om denna produktion innehöll några organiska influenser över huvudtaget, och om 
dessa existerade, hur dessa utmärkte sig. 
 
Denna tredje produktion vi arbetat med är en reklamfilm för Kalle Anka & Co. som skulle 
visas på tv. Denna produktion tog sin form från inspiration av en annan produktion som 
ansågs vara en bra och rolig lösning. Vid diskussion med ansvarig producent i frågan om att 
influeras så pass mycket av en annan produktion blev vi införstådda att man i branschen ofta 
går tillväga på detta sätt. Att till viss del kopiera och låta sig inspireras verkar vara något som 
inträffar i branschen till hög grad. Ansvarig producent menar att man gör detta med tekniker, 
tillvägagångssätt och utformning som blir lyckade och välmottagna. Ett tydligt exempel på 
detta är Apples vattniga och spegelblanka design, något som har tagit väldigt fart och kan ses 
i alla medier men framför allt i webben. Att koppla detta till den organiska trenden är inte 
svårt. Vi ser möjligheter att detta även kan vara fallet för den organiska trenden. Att utforma 
organiskt har blivit lyckat och därför kopieras och inspirerar det andra i branschen, detta kan 
vara en av anledningarna till varför det går att utmärka en trend. 
 
Resultatet blev en organisk produktion med digitala inslag. Kunden tillhandahöll oss med 
serietidningar i högupplösta pdf-format. I dessa serier klippte vi sedan ut karaktärer och 
objekt för att lösgöra dessa från bakgrunden. Detta gav oss möjlighet att dra dessa karaktärer 
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och objekt i z-led i en 3D miljö. Därefter kunde vi animera instanser av objekten separat men 
även en kamera som gav djup till animationen. Med denna teknik kunde vi använda oss av 
handritade objekt och animera dessa i sig. Resultatet blev stelt animerade karaktärer och 
händelser som ökar känslan av att det faktiskt är seriefigurer men utan att ta bort serierna ur 
dess kontext (Se figur 4). Vid flera tillfällen diskuterade vi att det var annorlunda men än 
roligt att jobba med grafik som inte var perfekt. Eftersom serierna var handritade fanns 
defekter och luftbubblor i strecken som inte finns där vid digital grafik. Att som designer 
jobba mer organiskt kan komma från en vilja att variera arbetsformen. 
 
 

 
Figur 4: Kalle Anka reklamfilm 
 
Även i denna produktion använde vi oss av färdigproducerade mallar av själva tidningen som 
presenteras i slutet av reklamfilmen. Detta med samma anledning som i OKEJ produktionen 
då denna spar enormt mycket tid och resurser för både produktionsbolaget och 
uppdragsgivaren (Se figur 5). Det kan även vara en fördel att använda sig av just 3D 
versioner i detta fall då tidningen ges ut veckovis vilket skulle kräva att uppdragsgivaren 
skickar en tidning varje gång en ny version skall produceras, samt att den skulle filmas rent 
fysiskt vilket även det kostar betydligt mer pengar och tid än att använda sig av en 3D 
version. 
 
Vi anser att detta exempel visar på hur man kan förstärka en organisk känsla med hjälp av 
animation. Genom att animera stela karaktärer och händelser försökte vi behålla seriekänslan 
genom att klippa ut karaktärerna men fortfarande behålla dem i deras kontext, det vill säga en 
tidning utav papper. Vidare visar detta exempel på hur man kan jobba med handritade objekt 
i en digital miljö genom att scanna in ett fysiskt exemplar av tidningen för att förstärka den 
organiska känslan och utformningen. 
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Figur 5: Kalle Anka 3D tidning 
 
 
8. Plattformar 
 
När det gäller trender inom media kan man generellt sett se de stora och övergripande 
trenderna sprida ut sig på flera olika medieplattformar. Även om samma trend kan hittas på 
olika plattformar så är det dock vanligt att de ter sig aningen annorlunda beroende på vilken 
plattform det handlar om. Enligt dem som jobbar inom branschen och som dagligen arbetar 
med och mellan dessa olika plattformar, så kan man urskilja vissa mönster i hur trenderna 
visar sig. Det tryckta mediet som exempelvis affischer och tidningsreklam tenderar att hålla 
sig på en lite mer traditionell och jämn nivå jämfört med andra medier och trender syns inte 
lika mycket här som de kan göra i andra medier. När det gäller TV-produktioner menar de 
erfarna inom branschen att trender syns tydligare i dessa, och att den trend vi undersöker 

med organiska influenser faktiskt syns i 
exempelvis tv-reklam. Istället för att arbeta 
med 3D modeller och specialeffekter, är det 
mer trendigt att göra det det gediget, mer 
verklighetstroget och skapa egna modeller 
som man använder sig av. Några exempel som 
gavs från kollegorna på produktionsbolaget vi 
praktiserade på var ComHem och Telenors 
reklamer där man använt sig av dockor och 
modeller. Något som kunde ha gjorts i 3D 
utan större besvär (Se figur 6 samt 7). 
  

Figur 6: Dockor som används i ComHems nya reklamfilmer 
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Figur 7: Modellstad i Telenors reklam 
 
Alla var överens om att trender inom media lättast syns inom tv-produktioner då dessa når 
ut till en såpass stor publik. Acceptansen gällande just den organiska trenden trodde de 
beror på att folk redan är bekanta med de olika material och objekt som de presenterats för 
och att detta ger ett mer gediget intryck av produktionen. De anställda på 
produktionsbolaget ansåg även att webben var det medie som var svårast att analysera när 
det gäller trender eftersom internet som medie är så oerhört flexibelt och dynamiskt. Dock 
fanns det stark antydan till att webben inte följer trender lika noggrant som exempelvis tv, 
och att man istället använde webben som en sorts plats där det finns utrymme att utforska 
olika stilar och design på ett mer extremt sätt, där man kan vara lite mer vågad i sitt sätt att 
designa. De ansåg att man kommer undan med mer annorlunda design på internet än 
exempelvis i vanlig tryckmedia. 
 
 
9. Resultat 
 
Inom det digitala mediet finns det trender som ständigt spretar åt olika håll. Att mäta 
tekniska trender som har med olika digitala tekniker att göra är något som ter sig mycket 
enklare än att mäta designtrender. Vi har i detta arbete försökt att klargöra att det i högsta 
grad finns olika designtrender och behandla en i nuläget aktuell trend nämligen den 
organiska trenden. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i intervjuform där samtliga 
deltagare understryker den organiska trendens existens. Detta tar sig form i vilka texturer, 
material och animationstyper som används, men även att de som jobbar i branschen 
reflekterar över detta i olika produktioner. Vi har även i detta arbete identifierat 
tillvägagångssätt och utmaningar som kan uppstå under designprocessen. 
   
Vad gäller organiska produktioner så ställs det större krav på dessa från producenterna 
gällande kunnighet, erfarenhet, konstnärskap och reflektion. Analysen av de tre 
produktionerna visar tydligt på detta då det har funnits enklare och mindre tidskrävande 
lösningar på produktionerna genom att lösa vissa bitar mer digitalt. Detta innebär att den 
organiska produktionen ofta tar mer tid. Att skapa digital media är i dagsläget relativt enkelt 
i och med ny mjukvara som ständigt förenklar processen. Det kräver även en större 
reflektion över hur artefakten ska se ut i slutändan, det går inte bara att sätta sig i ett 
program och börja skapa. En tydlig bild och planering behövs av hur produktionen ska se ut 
och genomföras. Detta kräver även ett större kreativt konstnärskap i och med att foto ofta 
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används och specialeffekter många gånger utesluts. Vi anser även att det krävs större 
erfarenhet och kunskap eftersom det ofta är ett speciellt utseende som ska uppnås, det går 
inte bara att sitta och applicera specialeffekter och dra i reglage för att testa sig fram till ett 
häftigt utseende. 

   
Vi har även visat på olika anledningar till varför trenden kan ha tagit fart och blivit en trend 
som kan utmärkas. De intervjuade kunde alla säga att de upplevde en mättnad på det 
digitala artficiella utseendet, både från konsumenter och kunder. Detta kan ha att göra med 
att det digitala mediet, som är relativt nytt, har befunnit sig i en experimentfas en längre tid 
där nya tekniker framhävt möjligheter med ett material utan egenskaper. Något denna trend 
motsätter, där egenskaper istället tillskrivs materialet. Ytterligare en anledning till att vi kan 
se den organiska utformningen som en trend är att den har blivit lyckad och välmottagen av 
medievärlden. Som tidigare påvisat i Kalle Anka produktionen låter man sig i branschen 
inspireras och till och med kopiera tekniker och utformning och detta kan vara en anledning 
till att trenden tagit fart.   

 
Ett attribut som ofta skiljer organiska produktioner mot digitala sådana är att foto ofta 
används. Att framställa material digitalt ger inte lika organiska material som att faktiskt gå 
ut och fotografera fysiska material. I denna del av produktionen hänger mycket på hur pass 
duktig själva skaparen av produktionen är att hantera fotografering eller inspelning med 
kamera, och i sin tur kunna reflektera över bland annat vilken ljussättning, kontext, linsval, 
vinklar och materiella inslag som faktiskt bidrar till det bästa resultatet. 
 
Den organiska utformningen tar sig även form i animationerna, något som är en stor del av 
kategoriseringen av produktionen. En animation med ett digitalt anspråk ter sig ofta 
svävande och är inte kopplat till kontexten. En organiskt animerad artefakt är integrerad 
med kontexten och de objekt som finns samt att både kontexten och objekten har fysik som 
vi återfinner i verkligheten som till exempel gravitation.   
 
Att skapa objekt i 3D är även något som skapar en känsla av en digital produktion då det är 
väldigt svårt att skapa realistiska modeller men även att animera realistiskt. Detta är en 
orsak till att vi anser den organiska produktionen vara mer svårskapad och mer 
tidskrävande. Motsatsen är att inte använda 3D som i produktionen ”ICA Maxi” där 
objekten var fysiska vilket gjorde att efterproduktionen var mer tidskrävande och 
svårskapad. En utmaning direkt kopplad till detta är att med 3D lätt skapa mallar för en 
produktion, något som är väldigt tidsbesparande, vilket blir kontraproduktivt till den 
organiska utformningen. Detta kan även skapa svårigheter för designern som lätt kan fastna 
i rutiner, något som klingar dåligt i samband med kreativa arbeten. 
 
Vi har även kommit fram till att fast den organiska trenden är synlig i dagens medier så 
finns det inget sätt alls som den skulle kunna ta över helt, det handlar trots allt om digitala 
artefakter som levereras från ett produktionsbolag som arbetar med olika sorters media. 
Istället påpekar samtliga av de vi intervjuade att den absolut bästa produktionen får man om 
man använder sig av det ”bästa från båda världar” -kategorin det vill säga att man tar 
hänsyn både till det organiska influenserna samtidigt som man bör vara medveten om att 
man sammanställer allt på digital väg i slutändan. Utöver dessa svar från intervjuerna finns 
det flera exempel på detta i de produktioner vi har analyserat, då man många gånger valt att 
använda sig av fysiska objekt istället för digitalt skapade. Avslutningsvis har vi således fått 
svar på frågorna vi ställde innan påbörjandet av detta arbete, gällande dessa organiska 
influenser i de produktioner vi varit delaktiga i. Både genom de intressanta intervjuerna 
samt de egna analyserna av våra skapade produktioner pekar på att den organiska trenden 
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existerar, både hos uppdragsgivare samt på produktionsbolaget. Dock är det svårt att 
bedöma huruvida dagens medieanvändare reflekterar över detta, eller om det helt enkelt 
faller sig naturligt för dessa att acceptera det som publiceras så länge det inte hamnar 
utanför ramarna för vad som anses vara ”normalt”. Att trenden existerar är vi överens om, 
vi har sett klara bevis på detta samt flera exempel och vi tror att detta fenomen kommer att 
fortsätta att växa i framtiden. 

 
10. Slutsats / Diskussion 
Innan vi påbörjade vår praktik på det produktionsbolag som finns i Stockholm var vi 
medvetna om att trender inom digital media existerade men som studerande som ej är 
insatta i branschen var dessa svåra att finna, och att peka på vad som skapade dessa trender. 
Trenden gällande de organiska influenserna var något vi uppmärksammade med ganska kort 
varsel när vi påbörjade praktiken, och något som fångade vårt intresse för just trender. 
Vi började genast fundera på om detta kunde utredas och undersökas i form av en uppsats i 
samarbete med de kollegor som arbetat en längre tid inom branschen. 

Det har varit intressant att följa med och själv arbetat med skarpa produktioner som 
publiceras i större TV-kanaler samt tidningar och inblicken vi fått när det gäller digitala 
trender har varit väldigt informativ för oss. Att undersöka en trend närmare, vad som skapar 
trenden, hur den ter sig och resultatet av denna är något vi lärt oss mycket av, och som vi 
kommer att ta hänsyn till i framtiden vid skapandet av nya digitala produktioner. 
 
Genom frågeställningen i avsnittet ”Syfte” samt analysen av produktionerna, intervjuerna 
och fördelen att få arbeta med skarpa produktioner har vi kunnat utreda och analysera denna 
trend på ett bra sätt och fått svar på de frågor vi hade. Tiden som praktikanter har varit 
mycket lärorik och det har varit intressant att jobba tillsammans med kunniga och erfarna 
kollegor inom branschen. Detta arbete har hjälpt oss att i framtiden vara uppmärksamma 
och medvetna om att trender inom digitala medier existerar samt att de faktiskt visar sig 
även om de inte alltid är övertydliga. Vi tror att det inte bara är studenter och oerfarna inom 
mediebranschen som kan ha nytta av ta del av denna uppsats, utan att även erfarna inom 
branschen kan lära sig något gällande denna trend inom digital media.  

Slutligen kan vi konstatera genom att återkoppla detta till vår kategorisering vi gjorde 
tidigare, att digitala produktioner som kombinerar både organiska influenser med digitala 
inslag är mycket intressanta. Detta anser vi samt våra kollegor i branschen vara en mycket 
värdefull reflektion att vara medveten om under designprocessen vid skapandet av en 
framgångsrik produktion. 
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	Löwgren och Stolterman behandlar ämnet i sin bok ”Design av Informationsteknik: Materialet utan egenskaper” (Löwgren och Stolterman, 2004) där de presenterar det digitala mediet som något som saknar egenskaper. Detta faktum utnyttjas av den som skapar digitala artefakter då gränserna för vad som är möjligt suddas ut och i och med den snabba utvecklingen tänjs gränserna kontinuerligt. På senare tid har det blivit väldigt enkelt och tillgängligt att producera egen digital media för personer med lite datorkunskap. Denna sorts användande leder till att mycket media skapas utan vidare reflektion över arbetet. Att utvecklingen gått snabbt framåt är också tydligt inom branschen för digital media, då flertalet effekter och tekniker som ansågs otillgängliga och svårarbetade numera syns i produktioner i stor utsträckning.
	2. Bakgrund
	I dagens medievärld finns även trender. Och även om de finns väldigt många och de stretar i olika riktningar finns det vissa som utmärker sig genom att vara mer tydliga och större (Rech, 2007). Det vi hittills har betraktat kan anses vara en experiementel period där det digitala mediet utnyttjats för dess egenskap att inte ha egenskaper. Allt är möjligt. Detta har också lett till att produktioner vi ser idag i många fall är vräkiga med många specialeffekter och filter som har applicerats. Detta anser vi vara en naturlig utveckling just eftersom det är möjligt. Utöver detta skapas många produktioner som saknar fysisk anknytning eftersom mediet tillåter det. Detta i kombination skapar produktioner med ett utseende av digital konstgjord karaktär.Digitala trender ter sig annorlunda jämfört med exempelvis klädmode. I den digitala medievärlden styrs trenderna snarare av teknisk innovation och vad som är möjligt än användarbehov. Behovet skapas först när tekniken är möjlig (Pilgrim, 2007). Även när det gäller design av utformningen existerar samma fenomen då vissa trender anammas av producenterna inom olika medieplattformar. Ett exempel på detta kan vara Apples runda, avskalade och spegelblanka design som tydlig utmärker sig som en trend inom den digitala medievärlden.
	Ända fram till idag har vi sett en tydlig trend att arbeta näst intill överdrivet med specialeffekter, ljuseffekter och färgkombinationer. Målet med detta anser vi vara att frångå de fysiska egenskaperna så långt som  möjligt och istället lägga tyngden på att få produktionen att kännas så digital som möjligt. Detta har tydliga kopplingar till den ovannämnda experimentella utvecklingen av det digitala mediet, att skapa produktioner som är vräkiga för att övertyga mottagaren att det är en välproducerad artefakt som ligger rätt i tiden. Vissa trender är mer övergripande och tydligare än andra och har klarare riktningar och förutsättningar. 
	Digitala artefakter har generellt sett inga fysiska egenskaper tillskrivna, och ingen människa kan i dagsläget tala om hur en lysande snurrande cirkel i en film faktiskt känns att fysiskt ta på. Genom att ersätta dessa objekt med fysiska ting som innefattar olika egenskaper kan användaren istället få en förståelse och därmed relatera till dessa i verkliga livet. Detta är en av trenderna som vi i detta arbete avser undersöka som är av övergripande karaktär och omfattar fenomenet att frångå det digitala som ett medie utan egenskaper och istället tillskriva detta med fysiska attribut.
	2.1 Begrepp
	Det urprungliga begreppet ”organiskt” förknippar vi ofta med växtlighet och på något sätt kopplat till växt- eller djurriket eller i vissa fall som något enhetligt eller integrerat (Uppslagsverk Prisma, 1992). Vi har valt att använda begreppet för att beskriva ett specifikt utseende på digitala produktioner och syftar då på att man skall betrakta det som något levande och anknutet till den fysiska världen vi lever i.
	Med begreppet organisk menar vi att man ska tänka på materialet som mer verkligt, och levande istället för konstgjort och digitalt skapat. Med organiska material menar vi material och innehåll som kan vara skapade med hjälp av fysiska objekt, till exempel att man använder sig av fotografier för att skapa mönster, bakgrunder eller texturer. Organisk behöver således inte förknippas med växtlighet, utan mer med levande och fysiska materiella föremål. Ett annat begrepp som de anställda på produktionsbolaget gärna använde sig av för att förklara något som går ifrån det digitala var ”analoga” produktioner. Att analogt är motsatsen till digitalt kan förvisso stämma om man ser till exempelvis videoöverföring, men vi anser att begreppet analogt inte passar för att beskriva de skillnader mellan olika produktioner som vi presenterar nedan. Vi har istället valt att använda oss av begreppet ”organiskt” då vi syftar på att något är levande och fysiskt representerat i en digital artefakt.
	När vi pratar om begreppet ”digitalt” syftar vi på att produktionen är skapad endast med hjälp av programvara i en dator, och som inte innehåller några objekt eller föremål som uppfattas som verkliga. Även kontexten som en helt digital produktion utspelar sig i är gjord utan anknytning till verkligheten. Bakgrunder med ljuseffekter, animationer och abstrakta föremål är inget man skulle kunna filma i verkligheten (Se figur 1). Detta gäller de produktioner som är helt och hållet digitalt skapade. Självklart kan man inkludera digitala föremål och objekt i organiska produktioner som skall se verklighetstrogna ut, men detta arbete går ut på att undersöka huruvida man ändå hellre vill inkludera organiska material i dagens produktioner.
	Figur 1: Exmpel på enbart digital konstgjord produktion. Intro till programmet ”Elixir”
	2.2 Kategorisering
	Med de produktioner som vi har arbetat med har vi kunnat urskilja vissa skillnader och därefter delat upp graden av organiskt i tre olika kategorier. Detta för att lättare kunna peka på vilka produktioner som är mer påverkade av rådande trender än andra och även för att kunna påvisa hur innehållet i dessa produktioner påverkats.  För att tydliggöra de olika kategorierna följer en beskrivning av respektive kategori, där man bör tänka på att dessa kan ses som extremer som inte alltid går att tillämpa på riktiga exempel.
	Helt organisktNär vi pratar om en produktion som är helt och hållet organisk, så är den fortfarande digital i grund och botten, men vi menar på att innehållet i den endast består av organiska material utan några digitala inslag och effekter. Istället för att skapa diverse innehåll och objekt digitalt har man valt att inkludera endast verkliga fysiska material. 
	Det bästa från båda världarDenna kategori är den som intresserat oss mest då vi anser att denna typ av produktion är vanligast, och som tydligast visar på rådande trender inom branschen. Genom att skapa produktioner som omfattar både organiska och digitala inslag hämtar man det bästa från båda världar vilket ger produktionerna mer dynamik och djup. 
	Helt digitaltHär har man inte använt sig av något fysiskt eller organiskt material över huvudtaget utan skapat hela innehållet i produktionen på digitalt vis. Det finns ingenting i denna sorts produktion som är fysiskt, även om man kan skapa digitala avbilder av fysiska material. Dock har dessa helt och hållet andra attribut och egenskaper än dess fysiska versioner.  Även mönster, bakgrunder och texturer är helt skapade digitalt, såväl som texter och eventuella logotyper (Se figur 2).
	Figur 2: Företagets 2 Advanceds hemsida som endast är ett virrvarr av digitala ljud och animationer utan någon som helst anknytning till fysiska objekt.
	3. Syfte
	Det som låg till grund för detta arbete var ett intressant fenomen, som vi uppmärksammade under vår praktik på ett produktionsbolag i Stockholm. Vi fann ett tydligt mönster i form av en villja och en medvetenhet att frångå den digitalt konstgjorda designen på olika produktioner. I och med detta utvecklades, från vår sida, frågan om detta har något samband med hur publiken och mottagarna samt uppdragsgivare ändrat sin inställning gentemot det enbart digitala och uppenbara konstgjorda utseendet på dagens produktioner. Fysiska objekt och inslag, och dess egenskaper går ofta att relatera till verkligheten samtidigt som det digitala mediet kanske numera funnits tillräckligt länge för att dagens medieanvändare och producenter anser det digitala, artificiella och konstgjorda utseendet vara en övergående trend till något nytt.
	Även om denna fråga låg till grund för vårt vidare arbete så har vi inte valt att undersöka denna fråga i detalj, utan istället undersökt detta på ett mer övergripande plan. Under vår praktik har vi upptäckt att organiska influenser existerar i dagens medieproduktioner i allra högsta grad men hur går ett produktionsbolag tillväga för att inkludera dessa egenskaper i nya produktioner? Under arbetets gång har vi försökt svara på de nyckelfrågor som vi hela tiden strävade efter att finna svar på: Är de organiska influenserna en tydlig trend, och hur tar sig denna form i produktionerna? Vilka är nyckelegenskaperna i en organisk produktion och vilka är utmaningarna med att skapa en sådan?
	Syftet med detta arbete är således att undersöka dagsläget och dess rådande trender gällande utseendet på de produktioner vi har arbetat med under vår praktik, med fokus på just de organiska influenserna.
	4. Metod / Studie
	Genom att praktisera på ett produktionsbolag och arbeta med skarpa produktioner som skall exponeras i allt från TV-reklam till webbsidor fick vi en bra insyn i hur man arbetar samt vilka tillvägagångssätt som användes för att säkerhetsställa kvalitén hos produktionerna. För att vidare undersöka hur rådande trender ter sig har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning av människor som arbetat inom branschen i flera år. Utöver detta har vi tillsammans med dessa personer skapat produktioner som vi sedan analyserat med de rådande organiska trenderna i åtanke.
	 Kvalitativ undersökning
	För att få djupare förståelse och inblick valde vi att utföra en undersökning inom ämnet.Denna utfördes i intervjuform av de anställda på produktionsbolaget eftersom deras erfarenhet var mycket stor vilket gav möjligheten att få ut mycket kvalitativ information. Att använda sig av ett frågeformulär i detta fall skulle innebära att mycket av deras information skulle gå förlorad, då informationskällan var såpass stor.
	Undersökningen utfördes på tre personer i intervjuform, varav en med över tio års erfarenhet och två med två till fem års erfarenhet inom mediebranschen. Dessa personer intervjuades enskilt för att undvika att svaren påverkade de andra deltagarna. Undersökningen inleddes med att vi förklarade ämnet samt definitioner av aktuella begrepp, och försökte påvisa dess ramar som ämnet behandlar. Frågorna rörde trender, mönster och skillnader både för produktionsbolaget vi praktiserade på, och även hela branschen, gällande just organiska influenser. Frågorna var utformade på så vis att de intervjuade hade möjlighet att summera deras erfarenhet inom branschen i syfte att utmärka trender, och ge en trovärdig bild av ämnet. Ett mönster som alla intervjuade kunde identifiera var att en trend som tagit fart på allvar var den allt vanligare organiska utformningen av digital media. I vissa fall använde deltagarna även uttrycket ”analog” även om alla var överens om att begreppet ”organisk” var något som beskrev utseendet på ett rättvist och korrekt sätt. Deltagarna kunde finna denna trend i mönster, texturer, material och animationer. Flera olika exempel av produktioner, både egna och externa, påvisades under intervjuerna från samtliga deltagare. Samtliga kunde även tycka sig se en början av denna trend tidsmässigt, även om detta var svårt att precisera. Angående texturer gavs exempel på att många väljer att använda sig av bilder som är fotograferade istället för digitalt skapade. Det fanns också en antydan till att hellre arbeta med fysiska objekt än att skapa dessa i 3D. Inför skapandet av en reklamfilm tydliggjorde även uppdragsgivaren att denne önskade att inkludera fysiska objekt, som exempelvis stenar och växter istället för att skapa dessa i 3D. Ytterligare en aspekt gällande detta är att skapa objekt i 3D som är mer åt det organiska än något som inte finns representerat i fysisk form. En av deltagarna menar på att en anledning till denna trend  skulle kunna vara att det produceras väldigt mycket digital media, både från professionella och amatörer, eftersom mediet är relativt lättarbetat med dagens programvara samt hårdvara. Att skapa mer organiska produktioner kräver i sin tur mer jobb och kunskap i och med att det ställs större krav , som till exempel fotografering men även kreativt konstnärskap.
	I programmet ”Familjen Annorlunda” som sänds på TV4 var produktionsbolaget delaktiga i intro samt en del övriga grafiska inslag. Istället för att använda sig av specialeffekter och 3D för att skapa programmets logotyp valde man att tillverka denna av en pärlplatta och sedan filma denna. Produktionsbolagets medvetenhet om denna trend gav ett direkt resultat i en produktion på ett konkret sätt, då de inte fått några specifika instruktioner angående detta innan. Genom att påvisa och framhäva den organiska känslan, ökade verklighetskänslan, vilket ledde till att kunden blev mycket entusiastisk och nöjd vid presentationsstillfället.Vidare tyckte sig deltagarna kunna finna en mättnad hos publiken gällande den konstgjorda digitala utformningen av dagens produktioner, vilket de trodde kunde ha ett samband med den nu rådande trenden. Detta kan vara en av anledningarna till att denna nya trend har haft stora framgångar inom digital design.
	Denna kvalitativa undersökning anser vi ger en mycket bra inblick i hur rådande trender gällande organiska influenser syns och hur den utvecklas då de intervjuade personerna har stor erfarenhet av branschen samt att de samarbetar med flera andra företag och uppdragsgivare och får därmed en mångfasetterad och ständigt aktuell bild av hur verkligheten inom branschen ser ut.
	5. Liknande arbeten
	Vi har även analyserat några liknande artiklar som behandlar trender inom digital media för att få ytterligare kunskap om dessa och hur de visar sig. Dessa artiklar rör endast trender av övergripande karaktär och inte specifikt fenomenet med organiska influenser, då det är enklare att mäta och tydliggöra övergripande trender som är användar- eller teknikbaserade än att mäta just design.
	 6. Begränsningar
	Självklart finns det vissa begränsningar för hur pass mycket man kan inkludera det organiska och dess influenser i en produktion. Även om man kan förmedla känslan av något är organiskt eller fysiskt så måste man inse att den slutgiltiga produktionen ändå alltid är en digital artefakt. När det gäller rörlig film får man se till hurpass mycket av innehållet som kan anses som organiskt eftersom film alltid kommer vara film, som är en digital produktion. Med innehåll i dessa menar vi presentationer av exempelvis texter, mönster och texturer.  Interaktiva produktioner kan även höja graden av verklighetskänsla men även i detta exempel sätter det faktum att det är en digital artefakt, begränsningar gällande upplevelsen av det organiska. Något som skulle kunna tänja på de begränsningar som finns är en virtuell upplevelse, där man använder sig av glasögon som ger intrycket av att befinna sig i en helt fysisk, men digitalt skapad värld. Detta alternativ har vi valt att bortse från då detta inte är något medie att räkna med när det gäller reklam och marknadsföring som är tänkt att nå dagens mediekonsumenter genom exempelvis TV, radio, webb och print. Vi har valt att enbart fokusera på hur dessa begränsningar fungerar inom de medier som används av det produktionsbolag vi har praktiserat hos. Vi är medvetna om att vi har undersökt ett av väldigt många produktionsbolag, och att vi själva inte har arbetat i branschen. Man bör även ha i åtanke att vår praktikperiod endast sträckte sig över två månader. 
	7. Produktioner
	Under vår praktik har vi arbetat och varit delaktiga i flertalet olika produktioner. Detta har gett oss möjlighet att reflektera över utformningen av mer organiska produktioner på ett praktiskt tillvägagångssätt. Eftersom vi arbetat i en miljö med folk som har stor branscherfarenhet har detta lett till att produktionerna är mer verklighetsförankrade och bättre representerar produktioner som syns i medier idag. Utöver detta har produktionerna gått igenom en utformningsprocess av större proportioner eftersom vi jobbat mot kunder som genom processen är delaktiga i designbeslut. Vi anser att dessa produktioner då bättre kan representera trender inom media då de inblandade själva är trendsättare.
	Beslut som vi har reflekterat över under dessa produktioner berör väldigt mycket vilka material som använts, i vilken kontext innehållet är i, animationer och utseendet av produktionens helhet. Utöver detta har vi även tittat på tillvägagångssättet som produktionen utförts på. Intressanta områden här kan gälla huruvida materialen har varit fotade eller digitalt framställda, hur designprocessen har sett ut, vilka de inblandade parterna är och hur mycket kunden har varit delaktig.
	Vi har varit delaktiga i samtliga produktioner som presenteras nedan, och arbetat med klippning, effekter och komposition av dessa, men även ifråga om utseende och design i samarbete med kollegorna på produktionsbolaget. Det grundläggande uppdraget och dess kriterier presenterades i förhand i form av storyboards, moodboards, liknande produktioner samt i några av fallen av uppdragsgivarens kriterier i punktform. Vi har sedan valt att analysera hur denna trend inkluderas i dessa, och försökt att förstå hur både uppdragsgivare och kollegor tänkt under designprocessen. Ett kortare resultat av dessa analyser följer i slutet av varje produktion och ett mer sammanfattade resultat presenterar vi i avsnittet ”Resultat”.
	ICA Maxi
	I denna produktion avser vi undersöka huruvida dagens produktionsbolag väljer att inkludera fysiska objekt i produktionen istället för att inkludera dessa på digital väg.
	Produktionsbyrån fick i uppdrag att skapa en reklamfilm för lanseringen av ICA Maxis skolstart. En kampanj som skulle införas på samtliga av ICA Maxis butiker som innebar att produkter för skolan skulle framhävas i butikerna. Reklamfilmen skulle visas internt i butikens alla tv-apparater och ingå i en slinga av andra reklamfilmer.
	Det slutgiltiga resultatet blev en 20 sekunders lång reklamfilm där innehållet filmades i en hyrd inspelningslokal med god belysning mot en vit bakgrund (Se figur 1). Första scenen består av att ett skynke täcker en skylt varpå en karaktär kommer fram och rycker bort skynket. Bakom skynket gömmer sig en svävande skylt med text som beskriver skolstartskampanjen. Vid inspelningstillfället var skylten uppsatt i luften med en stång som i efterproduktionen digitalt togs bort så att skylten upplevdes ligga still i luften. Karaktären som drar ner skynket märker att skylten är förstörd av att den saknar sin röda färg på vissa delar. Karaktären har en gigantisk röd penna som denne målar till skylten med i ultrarapid så att den blir hel igen. Karaktären använder sig även av ett gigantiskt sudd. När skylten är hel och fin igen presenterar karaktären skolstartskampanjen tillsammans med skylten.
	Under inspelningen filmades en hel version av skylten och en version där tejpbitar var fastsatta på vissa delar för att efterlikna avsaknaden av färg. Genom att i efterproduktionen lägga den version med den hela skylten i ett lager bakom den när karaktären målar på den version med tejpbitar, kunde effekten av att karaktären faktiskt målade till det som saknades nås. Förutom klippning och färgredigering var detta den enda digitalt framställd effekten som användes.
	I denna produktion finns vissa delar som är av intresse för den organiska trenden då vi anser att denna produktion kan ses vara både organisk men även ha inslag av det konstgjorda digitala. Mycket av det organiska kommer från det faktum av att allt material som använts är fotat, även den svävande skylten. Vidare finns funderingar över kontexten i vilket karaktären och skylten befinner sig i. Den helvita bakgrunden är inget som vi kan relatera till i verkligheten, detta i samband med att skylten ter sig sväva skapar en digital framhävning av produktionen.Ett synnerligen intressant designbeslut som kan ha direkta kopplingar till den organiska trenden är att inspelningen inte spelades in mot en greenscreen vilket skulle underlättat och skapat mer möjligheter för efterredigeringen. Detta var ett aktivt beslut i syfte att skapa en mer organisk framhävning av produktionen. Hade även skylten varit digitalt framställd skulle likaså det skapa mer möjligheter och underlätta postproduktionen. Ytterligare ett syfte för detta designbeslut kan vara att underlätta interaktionen med skylten för skådespelaren jämfört med om den fysiskt inte varit där. Allt detta i sammanband skapar en helhet som ger ett intryck av att produktionen är av mer organisk karaktär.
	Figur 1: ICA MAXI
	OKEJ
	I denna produktion finns ingen skådespelare som syns i helbild, utan endast flera fristående och korta klipp som skall stråla samman. Vi ville undersöka om detta påverkade sättet att komponera och sammansätta den färdiga produktionen, och om de organiska influenserna utmärkte sig på ett annorlunda vis.
	Uppdraget bestod i att skapa en reklamfilm för tv åt ungdomstidningen OKEJ som skulle vara 30 sekunder lång. Produktionsbyrån hade tidigare mallar för upplägget av reklamfilmen då det gäller en återkommande kund som tidigare använt sig av produktionsbyrån. Produktionsbyrån ville dock inte använda sig av dessa då de menar att man lätt fastnar i gamla rutiner. De såg möjligheten att utnyttja oss till att skapa en ny produktion för reklamfilmen utan att försöka påverka oss genom att visa de äldre produktionerna.
	Resultatet vi kom fram till var en helt digitalt producerad reklamfilm som bestod av skyltar och pilar som animerades fram med texter som beskrev vad som kunden ville ha sagt. Tillsammans med att pilarna dök fram använde vi oss av en partikelgenerator som sprutade ut stjärnor i tre olika färger för att skapa en effekt av att det är fartfyllt och att det händer något. Reklamfilmen skulle även hinna visa hemgjorda filmer som tidningens läsare skickat in i samband med en tävling. För att lösa detta valde vi att visa filmerna i polaroidkort som rörde sig i en cirkel likt hur iTunes visualiserar sitt ljudbibliotek. Efter att detta visats landade en 3D modellerad tidning i fokus som snabbt bläddrade igenom några sidor och därefter visades payoffen som bestod av en text samt en WWW adress.
	Denna produktion kan i mycket ses som en väldigt digital produktion mycket eftersom att nästan alla material som användes var helt orepresenterade i den fysiska världen med undantag för polaroidkorten som var fotade. Vår första version innefattade helt digitalt framkallade polaroidkort som var helt vita och saknade djup. Detta var dock något som en anställd på produktionsbyrån menade var dåligt. Den anställda ville att vi skulle använda en fotad bild av ett riktigt polaroidkort för att få en textur med djup och som inte var helt vit (Se figur 2). En diskussion uppstod om att använda organiska material och detta tolkar vi som att den anställda reflekterat över trenden och vill applicera den på produktionen. Angående animationer var samtliga väldigt mjuka och perfekta med undantag för de partikelgenererade stjärnorna som hade en naturtrogen gravitation som animerade dem från startpunkt ut ur bild. Stjärnorna i sig var helt digitalt framställda och liknade tecknade stjärnor med fem kanter. Vidare nyttjades en 3D modellerad tidning med samma textur och utseende som den OKEJ-tidning som var aktuell för månaden.  Ett designbeslut som togs eftersom animationen för tidningsbläddringens utseende skulle förbättras. Vid diskussion med ansvarig producent kom det fram att reflektionen över att använda sig av riktiga tidningar inte gjorts. För producenten tedde det sig naturlig att använda sig av en 3D-modellerad tidning.
	Figur 2: OKEJ polaroidkort
	Vår tolkning av detta blir att det digitala mediet i detta fall erbjuder en större möjlighet för animering, men även att underlätta och förenklar den. Att animera att en riktig tidning bläddrar utan att fysiska händer gör det kan anses omständigt och svårt att genomföra och skulle även kräva mycket extrautrustning. Då kunden är återkommande och produktionsbyrån ofta gör denna typ av reklam för dem är det mycket tidsbesparade att använda sig av det digitala materialet. I 3D-programmet är det väldigt enkelt att byta ut texturen för tidningen och på så sätt snabbt och enkelt kunna rendera ut detta och ha hela animationen klar (Se figur 3). Skulle en riktig tidning användas skulle detta kräva att OKEJ-tidningen fysiskt skickas via post eller liknande och produktionsbyrån måste filma in detta och använda både tid och resurser för detta varje gång kunden önskar en ny reklamfilm. Trendmässigt skapar dock detta problem då det kan vara omständigt och svårt att komma ifrån programmallar och gamla banor. Att då använda sig av andra personer för att tänka nytt kan vara en lösning.Figur 3: OKEJ 3D tidning
	I detta exempel visar vi på att folk i branschen faktiskt reflekterar över den organiska trenden och har denna i åtanke genom designprocessen. Detta visar på att trenden både existerar och påverkar resultatet. Denna produktion visar även att användning av fotograferat material kan användas för att bibehålla en organisk känsla. Ett problem som detta exempel tar upp är att det är mer tidskrävade att jobba helt organiskt eftersom 3D tidningen som används spar mycket tid.
	Kalle Anka
	I detta fall arbetade vi enbart med digitala material vilket var ännu mer intressant att undersöka om denna produktion innehöll några organiska influenser över huvudtaget, och om dessa existerade, hur dessa utmärkte sig.
	Denna tredje produktion vi arbetat med är en reklamfilm för Kalle Anka & Co. som skulle visas på tv. Denna produktion tog sin form från inspiration av en annan produktion som ansågs vara en bra och rolig lösning. Vid diskussion med ansvarig producent i frågan om att influeras så pass mycket av en annan produktion blev vi införstådda att man i branschen ofta går tillväga på detta sätt. Att till viss del kopiera och låta sig inspireras verkar vara något som inträffar i branschen till hög grad. Ansvarig producent menar att man gör detta med tekniker, tillvägagångssätt och utformning som blir lyckade och välmottagna. Ett tydligt exempel på detta är Apples vattniga och spegelblanka design, något som har tagit väldigt fart och kan ses i alla medier men framför allt i webben. Att koppla detta till den organiska trenden är inte svårt. Vi ser möjligheter att detta även kan vara fallet för den organiska trenden. Att utforma organiskt har blivit lyckat och därför kopieras och inspirerar det andra i branschen, detta kan vara en av anledningarna till varför det går att utmärka en trend.
	Resultatet blev en organisk produktion med digitala inslag. Kunden tillhandahöll oss med serietidningar i högupplösta pdf-format. I dessa serier klippte vi sedan ut karaktärer och objekt för att lösgöra dessa från bakgrunden. Detta gav oss möjlighet att dra dessa karaktärer och objekt i z-led i en 3D miljö. Därefter kunde vi animera instanser av objekten separat men även en kamera som gav djup till animationen. Med denna teknik kunde vi använda oss av handritade objekt och animera dessa i sig. Resultatet blev stelt animerade karaktärer och händelser som ökar känslan av att det faktiskt är seriefigurer men utan att ta bort serierna ur dess kontext (Se figur 4). Vid flera tillfällen diskuterade vi att det var annorlunda men än roligt att jobba med grafik som inte var perfekt. Eftersom serierna var handritade fanns defekter och luftbubblor i strecken som inte finns där vid digital grafik. Att som designer jobba mer organiskt kan komma från en vilja att variera arbetsformen.
	Figur 4: Kalle Anka reklamfilm
	Även i denna produktion använde vi oss av färdigproducerade mallar av själva tidningen som presenteras i slutet av reklamfilmen. Detta med samma anledning som i OKEJ produktionen då denna spar enormt mycket tid och resurser för både produktionsbolaget och uppdragsgivaren (Se figur 5). Det kan även vara en fördel att använda sig av just 3D versioner i detta fall då tidningen ges ut veckovis vilket skulle kräva att uppdragsgivaren skickar en tidning varje gång en ny version skall produceras, samt att den skulle filmas rent fysiskt vilket även det kostar betydligt mer pengar och tid än att använda sig av en 3D version.
	Vi anser att detta exempel visar på hur man kan förstärka en organisk känsla med hjälp av animation. Genom att animera stela karaktärer och händelser försökte vi behålla seriekänslan genom att klippa ut karaktärerna men fortfarande behålla dem i deras kontext, det vill säga en tidning utav papper. Vidare visar detta exempel på hur man kan jobba med handritade objekt i en digital miljö genom att scanna in ett fysiskt exemplar av tidningen för att förstärka den organiska känslan och utformningen.
	Figur 5: Kalle Anka 3D tidning
	8. Plattformar
	När det gäller trender inom media kan man generellt sett se de stora och övergripande trenderna sprida ut sig på flera olika medieplattformar. Även om samma trend kan hittas på olika plattformar så är det dock vanligt att de ter sig aningen annorlunda beroende på vilken plattform det handlar om. Enligt dem som jobbar inom branschen och som dagligen arbetar med och mellan dessa olika plattformar, så kan man urskilja vissa mönster i hur trenderna visar sig. Det tryckta mediet som exempelvis affischer och tidningsreklam tenderar att hålla sig på en lite mer traditionell och jämn nivå jämfört med andra medier och trender syns inte lika mycket här som de kan göra i andra medier. När det gäller TV-produktioner menar de erfarna inom branschen att trender syns tydligare i dessa, och att den trend vi undersöker med organiska influenser faktiskt syns i exempelvis tv-reklam. Istället för att arbeta med 3D modeller och specialeffekter, är det mer trendigt att göra det det gediget, mer verklighetstroget och skapa egna modeller som man använder sig av. Några exempel som gavs från kollegorna på produktionsbolaget vi praktiserade på var ComHem och Telenors reklamer där man använt sig av dockor och modeller. Något som kunde ha gjorts i 3D utan större besvär (Se figur 6 samt 7).
	 Figur 6: Dockor som används i ComHems nya reklamfilmer
	Figur 7: Modellstad i Telenors reklam
	Alla var överens om att trender inom media lättast syns inom tv-produktioner då dessa når ut till en såpass stor publik. Acceptansen gällande just den organiska trenden trodde de beror på att folk redan är bekanta med de olika material och objekt som de presenterats för och att detta ger ett mer gediget intryck av produktionen. De anställda på produktionsbolaget ansåg även att webben var det medie som var svårast att analysera när det gäller trender eftersom internet som medie är så oerhört flexibelt och dynamiskt. Dock fanns det stark antydan till att webben inte följer trender lika noggrant som exempelvis tv, och att man istället använde webben som en sorts plats där det finns utrymme att utforska olika stilar och design på ett mer extremt sätt, där man kan vara lite mer vågad i sitt sätt att designa. De ansåg att man kommer undan med mer annorlunda design på internet än exempelvis i vanlig tryckmedia.
	9. Resultat
	Inom det digitala mediet finns det trender som ständigt spretar åt olika håll. Att mäta tekniska trender som har med olika digitala tekniker att göra är något som ter sig mycket enklare än att mäta designtrender. Vi har i detta arbete försökt att klargöra att det i högsta grad finns olika designtrender och behandla en i nuläget aktuell trend nämligen den organiska trenden. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i intervjuform där samtliga deltagare understryker den organiska trendens existens. Detta tar sig form i vilka texturer, material och animationstyper som används, men även att de som jobbar i branschen reflekterar över detta i olika produktioner. Vi har även i detta arbete identifierat tillvägagångssätt och utmaningar som kan uppstå under designprocessen.
	  Vad gäller organiska produktioner så ställs det större krav på dessa från producenterna gällande kunnighet, erfarenhet, konstnärskap och reflektion. Analysen av de tre produktionerna visar tydligt på detta då det har funnits enklare och mindre tidskrävande lösningar på produktionerna genom att lösa vissa bitar mer digitalt. Detta innebär att den organiska produktionen ofta tar mer tid. Att skapa digital media är i dagsläget relativt enkelt i och med ny mjukvara som ständigt förenklar processen. Det kräver även en större reflektion över hur artefakten ska se ut i slutändan, det går inte bara att sätta sig i ett program och börja skapa. En tydlig bild och planering behövs av hur produktionen ska se ut och genomföras. Detta kräver även ett större kreativt konstnärskap i och med att foto ofta används och specialeffekter många gånger utesluts. Vi anser även att det krävs större erfarenhet och kunskap eftersom det ofta är ett speciellt utseende som ska uppnås, det går inte bara att sitta och applicera specialeffekter och dra i reglage för att testa sig fram till ett häftigt utseende.
	  Vi har även visat på olika anledningar till varför trenden kan ha tagit fart och blivit en trend som kan utmärkas. De intervjuade kunde alla säga att de upplevde en mättnad på det digitala artficiella utseendet, både från konsumenter och kunder. Detta kan ha att göra med att det digitala mediet, som är relativt nytt, har befunnit sig i en experimentfas en längre tid där nya tekniker framhävt möjligheter med ett material utan egenskaper. Något denna trend motsätter, där egenskaper istället tillskrivs materialet. Ytterligare en anledning till att vi kan se den organiska utformningen som en trend är att den har blivit lyckad och välmottagen av medievärlden. Som tidigare påvisat i Kalle Anka produktionen låter man sig i branschen inspireras och till och med kopiera tekniker och utformning och detta kan vara en anledning till att trenden tagit fart.  
	Ett attribut som ofta skiljer organiska produktioner mot digitala sådana är att foto ofta används. Att framställa material digitalt ger inte lika organiska material som att faktiskt gå ut och fotografera fysiska material. I denna del av produktionen hänger mycket på hur pass duktig själva skaparen av produktionen är att hantera fotografering eller inspelning med kamera, och i sin tur kunna reflektera över bland annat vilken ljussättning, kontext, linsval, vinklar och materiella inslag som faktiskt bidrar till det bästa resultatet.
	Den organiska utformningen tar sig även form i animationerna, något som är en stor del av kategoriseringen av produktionen. En animation med ett digitalt anspråk ter sig ofta svävande och är inte kopplat till kontexten. En organiskt animerad artefakt är integrerad med kontexten och de objekt som finns samt att både kontexten och objekten har fysik som vi återfinner i verkligheten som till exempel gravitation.  
	Att skapa objekt i 3D är även något som skapar en känsla av en digital produktion då det är väldigt svårt att skapa realistiska modeller men även att animera realistiskt. Detta är en orsak till att vi anser den organiska produktionen vara mer svårskapad och mer tidskrävande. Motsatsen är att inte använda 3D som i produktionen ”ICA Maxi” där objekten var fysiska vilket gjorde att efterproduktionen var mer tidskrävande och svårskapad. En utmaning direkt kopplad till detta är att med 3D lätt skapa mallar för en produktion, något som är väldigt tidsbesparande, vilket blir kontraproduktivt till den organiska utformningen. Detta kan även skapa svårigheter för designern som lätt kan fastna i rutiner, något som klingar dåligt i samband med kreativa arbeten.
	Vi har även kommit fram till att fast den organiska trenden är synlig i dagens medier så finns det inget sätt alls som den skulle kunna ta över helt, det handlar trots allt om digitala artefakter som levereras från ett produktionsbolag som arbetar med olika sorters media. Istället påpekar samtliga av de vi intervjuade att den absolut bästa produktionen får man om man använder sig av det ”bästa från båda världar” -kategorin det vill säga att man tar hänsyn både till det organiska influenserna samtidigt som man bör vara medveten om att man sammanställer allt på digital väg i slutändan. Utöver dessa svar från intervjuerna finns det flera exempel på detta i de produktioner vi har analyserat, då man många gånger valt att använda sig av fysiska objekt istället för digitalt skapade. Avslutningsvis har vi således fått svar på frågorna vi ställde innan påbörjandet av detta arbete, gällande dessa organiska influenser i de produktioner vi varit delaktiga i. Både genom de intressanta intervjuerna samt de egna analyserna av våra skapade produktioner pekar på att den organiska trenden existerar, både hos uppdragsgivare samt på produktionsbolaget. Dock är det svårt att bedöma huruvida dagens medieanvändare reflekterar över detta, eller om det helt enkelt faller sig naturligt för dessa att acceptera det som publiceras så länge det inte hamnar utanför ramarna för vad som anses vara ”normalt”. Att trenden existerar är vi överens om, vi har sett klara bevis på detta samt flera exempel och vi tror att detta fenomen kommer att fortsätta att växa i framtiden.
	10. Slutsats / Diskussion
	Innan vi påbörjade vår praktik på det produktionsbolag som finns i Stockholm var vi medvetna om att trender inom digital media existerade men som studerande som ej är insatta i branschen var dessa svåra att finna, och att peka på vad som skapade dessa trender. Trenden gällande de organiska influenserna var något vi uppmärksammade med ganska kort varsel när vi påbörjade praktiken, och något som fångade vårt intresse för just trender.Vi började genast fundera på om detta kunde utredas och undersökas i form av en uppsats i samarbete med de kollegor som arbetat en längre tid inom branschen.
	Det har varit intressant att följa med och själv arbetat med skarpa produktioner som publiceras i större TV-kanaler samt tidningar och inblicken vi fått när det gäller digitala trender har varit väldigt informativ för oss. Att undersöka en trend närmare, vad som skapar trenden, hur den ter sig och resultatet av denna är något vi lärt oss mycket av, och som vi kommer att ta hänsyn till i framtiden vid skapandet av nya digitala produktioner.Genom frågeställningen i avsnittet ”Syfte” samt analysen av produktionerna, intervjuerna och fördelen att få arbeta med skarpa produktioner har vi kunnat utreda och analysera denna trend på ett bra sätt och fått svar på de frågor vi hade. Tiden som praktikanter har varit mycket lärorik och det har varit intressant att jobba tillsammans med kunniga och erfarna kollegor inom branschen. Detta arbete har hjälpt oss att i framtiden vara uppmärksamma och medvetna om att trender inom digitala medier existerar samt att de faktiskt visar sig även om de inte alltid är övertydliga. Vi tror att det inte bara är studenter och oerfarna inom mediebranschen som kan ha nytta av ta del av denna uppsats, utan att även erfarna inom branschen kan lära sig något gällande denna trend inom digital media. 
	Slutligen kan vi konstatera genom att återkoppla detta till vår kategorisering vi gjorde tidigare, att digitala produktioner som kombinerar både organiska influenser med digitala inslag är mycket intressanta. Detta anser vi samt våra kollegor i branschen vara en mycket värdefull reflektion att vara medveten om under designprocessen vid skapandet av en framgångsrik produktion.
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