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Abstract

This paper reports a study in how creative professionals use creative methods in their work 

during the design process. The purpose was to distinguish the creative methods used by the 

two companies. Interviews were conducted with two creative professionals including one 

observation that was performed at one of  the companies. Also a survey was executed to 

give a broader picture about the use of  creative methods. The results show that the use of  

creative methods exist but are limited in number and are used only on a basic approach. 

The use of  creative methods differ between companies, in one company they use three 

different creative methods while in the other they use only one. However, the result shows 

that own-developed methods exist. This suggests that more creative methods can occur, but 

that they are unexpressed.
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Sammanfattning

Denna  uppsats  redovisar  en  studie  i  hur  professionella  kreatörer  arbetar  med  kreativa 

metoder  under  designprocessen.  Syftet  med  studien  var  att  urskilja  de  olika  kreativa 

metoder  som används på  två  företag.  Intervjuer har  genomförts  med två  professionella 

kreatörer  varav  en  observation  utfördes  på  den  ena  kreatörens  företag.  Även  en 

enkätundersökning verkställdes för att ge en bredare bild kring användningen av kreativa 

metoder.  Resultatet  visar  att  användningen  av  kreativa  metoder  förekommer  men  är 

begränsad i antalet och de används endast på ett grundläggande sätt. Användningen av 

kreativa  metoder  skiljer  sig  åt  mellan  företagen,  det  ena  företaget  använder  tre  olika 

metoder medan det andra endast utnyttjar en. Dock visar resultatet att egna utvecklade 

metoder förekommer. Detta pekar på att ytterligare kreativa metoder kan fnnas, men att 

dessa är outtalade. 
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1 Inledning

En designers jobb börjar med ett problem som kräver en lösning (Aspelund 2006). För att 

nå lösningen behövs idéer och kreativa tankegångar. Dessa kommer inte alltid automatiskt 

utan måste många gånger arbetas fram med hjälp av metoder för idégenerering. Det fnns 

en mängd sådana, även om den första de festa tänker på är brainstorming (Michanek & 

Breiler 2004). 

Inspiration är något man inte kan vänta på – designers borde alltid aktivt söka det  

(Aspelund 2006). Den aktiva sökningen av inspiration har gjort att vi har blivit intresserade 

av ämnet  kreativt tänkande  och hur det aktivt går att arbeta med kreativa metoder för att 

uppnå önskade resultat.  Även under press och utan inspiration måste en designer kunna 

leverera en lösning.  Kreativa metoder kan fungera som ett hjälpmedel, eller snarare ett  

verktyg,  vid kreativt arbete. Uppfnnaren Edison ska ha sagt att kreativitet är 1 procent 

inspiration och 99 procent hårt arbete (Österlin 2003).

Att arbeta kreativt är en viktig del i många olika yrkesområden, men det blir ännu mer  

centralt  i  rollen  som  designer  eller  kreatör  då  arbetets  huvuduppgift  kretsar  kring  ett  

kreativt förhållningssätt.  Inom området medieteknik är kreativitet i  allra högsta grad en 

viktig komponent då grafska gränssnitt  och artefakter ska skapas samt utvecklas för att  

nämna ett par exempel. Kreativitet är något som berör alla som arbetar eller kommer att 

arbeta  med  design  i  någon  form.  De  kreativa  metoderna  kan  appliceras  på  allt  från 

programmerare till produktdesigners, från grafska formgivare till arkitekter. Även i andra 

typer  av  arbeten  utanför  vårt  specifka  område  ses  ofta  kreativitet  som  en  eftersökt 

egenskap.

Med denna studie ville vi se hur kreativa metoder användes av professionella kreatörer i 

arbetslivet.  När kreativa metoder används som verktyg är inte den perfekta idéen långt 

borta. 
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1.1 Frågeställning och syfte

Vårt syfte med studien är att se hur professionella kreatörer arbetar med kreativa metoder i 

designprocessen. I yrkesrollen som professionell kreatör är kreativitet en grundförutsättning 

då idéer och uppslag ska formas. Det fnns många olika kreativa metoder som stödjer och 

hjälper till under det här stadiet av designprocessen. Därför är vi intresserade av att se om 

och hur dessa kreativa metoder faktiskt används på företag. 

Vår frågeställning är:

• Hur används kreativa metoder av professionella kreatörer på företag?

1.2 Begreppsdefinitioner

Kreativa metoder – Med kreativa metoder menar  vi de praktiska verktyg som fnns att tillgå 

och  använda  sig  av  i  det  kreativa  arbetet  under  designprocessen.  Dessa  verktyg  är 

vedertagna och fnns dokumenterade i litteratur samt i artiklar. Det råder en bred variation 

i  hur  pass  omnämnd  varje  metod  är.  Exempel  på  kreativa  metoder  är  moodboard, 

prototyper, 6-3-5 och skissning.

Idégenereringsmetod – Eftersom många av de kreativa metoderna går ut på att generera idéer 

så benämns de ofta som idégenereringsmetoder. Målet med dessa metoder är att ta fram en 

större mängd idéer. Idégenereringsmetoder är en typ av kreativ metod. 

Analogt arbete – Med analogt arbete menar vi ett arbetssätt som sker utan dator eller annan 

digital  teknik.  I  det  analoga  arbetet  används  analoga  verktyg  som  papper,  pennor, 

whiteboard, tejp och klister.

Digitalt arbete – Med digitalt arbete menar vi ett arbetssätt som utförs med hjälp av en dator 

och de program som fnns i den. Till exempel kan skisser eller moodboards skapas med 

hjälp av digitala verktyg i form av program så som Adobe Photoshop.

Professionella kreatörer – Med professionella kreatörer menar vi de personer som arbetar inom 

yrkesområden så som grafsk design, webbdesign, illustratör, art director och liknande. 
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1.3 Avgränsningar

I denna studie kommer inte resultatet att generellt kunna appliceras på alla som arbetar 

med någon av de kreativa metoderna. Istället  ligger fokus på de två utvalda företagens 

metodanvändning  och  arbetssätt.  Även  inom företagen  kan  vissa  differenser  ske  i  hur 

metoderna  används,  då  företagets  anställda  kan  arbeta  på  varierande  tillvägagångssätt. 

Olika personer och arbetsgrupper kan nyttja kreativa metoder på en rad skiftande sätt.  

Dessutom  kan  personer  välja  olika  metoder  för  samma  typ  av  ändamål  och  detta  i 

varierande skeden av designprocessen. 

Denna  studie  går  inte  in  på  djupet  gällande  alla  av  de  kreativa  metoderna  som 

existerar,  utan berör  endast  de vi  kommer i  kontakt  med.  Då det fnns över  200 olika  

metoder (Dahl  Jørgensen 2010) skulle detta göra att en detaljerad beskrivning av var och 

en bli för omfattande för denna uppsats. Målet med studien är inte att rekommendera hur 

och vilka av metoderna som bör användas, utan snarare ge en inblick i hur de praktiskt 

används på de utvalda företagen, om de ens nyttjas.

2 Bakgrund

Då kreativitet är en grundläggande faktor i all typ av design går vi här igenom några av de  

synsätt  som  vi  uppfattar  vara  relevanta  för  vår  studie.  Genom  tiderna  har  synen  på 

kreativitet förändrats och forskare har närmat sig ämnet från en rad olika infallsvinklar.  

Vidare belyser vi  designprocessen och hur den kan brytas ner för att skapa en bredare 

förståelse kring arbetssättet och tankegångarna. Slutligen gör vi en genomgång av kreativa 

metoder  och  hur  de  kan  komma  att  bli  en  del  av  designprocessen  och  ge  stöd  åt  

idégenerering, urval och vidareutveckling av idéer. Vi går igenom de mest frekvent använda 

metoderna som vi har kommit i kontakt med under denna studie.

7 av 44



2.1 Synsätt på kreativitet

”Att  defniera  ordet  kreativitet  är  som att  försöka  fånga  en  hal  elektrisk  ål.” 

(Michanek & Breiler 2004)

Detta  citat  beskriver  tydligt  hur  svårdefnierbart  begreppet  kreativitet  är.  Forskare  har 

försökt  angripa  ämnet  från  fera  håll  så  som  psykologiska,  biologiska,  organisatoriska, 

samhällsvetenskapliga för att nämna några (Michanek & Breiler 2004). Längre tillbaka i 

historien  har  kreativitet  liknats  med galenskap,  något  som skapas  i  det  undermedvetna 

tillsammans med en hög grad av intuition (Dahl  Jørgensen 2010). Det har även setts som 

något konstnärligt och av stor social betydelse (Rolfe 2007). Det är en mänsklig kraft som i 

dagens samhälle  verkar öka dramatiskt  och får större betydelse för varje  enskild person 

(Michanek & Breiler 2004).

Dahl Jørgensen (2010) talar om att det idag (1998) fnns två motpoler i synen på vad 

kreativitet är för något. En  passiv syn som är förutbestämd och därför inte kan förändras, 

alltså en person utan kreativitet som inte har möjligheten att utveckla den. Sen en aktiv syn 

som menar att kreativitet kan utvecklas på många olika sätt. Dessa två synsätt avspeglar en 

historisk utveckling från en passiv till en aktiv syn. Detta visar att det krävs kontinuerligt 

arbete för att kreativiteten ska få chans att frodas. Det innebär att alla från början har en 

möjlighet till att tänka kreativt genom ett aktivt arbetssätt. Det är inte bara vissa personer  

som är födda med talangen och besitter den automatiskt.

Vidare menar Dahl Jørgensen (2010) att defnitionerna av kreativitet kan ringas in i 

fyra områden. Dessa fyra områden är den kreativa produkten (the creative product), den kreativa  

processen (the creative process), den kreativa personen (the creative person) och den kreativa pressen 

(the  creative  press).  I  korthet  kan  relationen mellan  dessa  beskrivas  som att  en kreativ 

person går igenom en kreativ process, för att skapa en produkt och allt detta med press på 

sig. Alltså, en kreativ produkt är resultatet av en kreativ process. Vi förtydligar detta genom 

ett exempel som följer nedan.

Den kreativa produkten kan exempelvis vara en webbsida. Denna skapas i en kreativ 

process  av  en  producent,  som  i  detta  fall  kan  vara  en  webbyrå.  De  som  arbetar  på 
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webbyrån  är  alltså  de  kreativa  personerna  som  genomgår  processen.  Dessa  kreativa 

personer arbetar under olika förhållanden i en miljö som kan påverka dem, den kreativa 

pressen.  På webbyrån kan det  fnnas  olika  faktorer  som utrustning,  policys,  belöningar, 

kommunikation,  klienter  och  medarbetare.  Alla  dessa  faktorer  påverkar  den  kreativa 

personens beteende och följaktligen även processen samt slutligen produkten.

Michanek och Breiler (2004) delar in den kreativa processen i fyra större delar. Kunskap, 

mental  miljö, fysisk  miljö och  metoder/teknik.  Om  dessa  blandas  så  nås  tillståndet  där 

kreativiteten födar menar de.  Kunskap innebär att en variation av personer bör medverka 

när idéer ska genereras då den kommer från fera källor. Allt från experter inom området  

till externa personer har alla något att tillföra. Icke-kunskap och ”dumma” frågor menar 

författarna bidrar till frigörandet av fasta tankebanor. I artikeln Why bad ideas are a good 

idea (Dix m.f. 2006) belyser författarna olika tekniker som just bygger på ”dåliga” och 

”dumma” idéer och varför dessa kan få motsatt effekt när nya tankebanor eftersträvas. Att 

”dumma” idéer är enklare att kritisera och risken att någon tar illa upp minskar är ett  

exempel på vad som gör metoden användbar. Det Michanek och Breiler (2004) menar med 

den  mentala miljön är den relation mellan deltagarna i en kreativ process och påverkan av 

den atmosfär som gruppen utgör. Det är vanligt med blockeringar och inre hinder, dessa 

går att upphäva med hjälp av både humor och energi. Den mentala miljön kan förbättras och 

författarna  hävdar  att  90%  av  idéutvecklingen  är  beroende  av  en  fungerande 

gruppdynamik.  Vidare  beskrivs  den  fysiska  miljön som  den  omgivning  där  det  kreativa 

arbetet utförs. Vissa platser är bättre lämpade och bidrar med mer inspiration än andra, att 

sitta på ett grått kontor kan påverka de kreativa tankegångarna negativt. Den sista delen i  

den kreativa processens grundstenar är de  metoder och tekniker som används, alltså kärnan i 

vår  studie.  Kreativa  metoder  kan förnya tankemönster  och  rikta  tankarna utanför  sina 

logiska  begränsningar.  Att  angripa  ett  problem genom nedbrytning  och  analysering  av 

detta leder sällan till revolutionerande lösningar. Här har metoderna och de användbara 

teknikerna en effektiv förmåga att aktivt sätta igång tankeprocessen. De fyra delarna i den 

kreativa processen kompletterar varandra samt ger stöd för slutresultatet.

9 av 44



2.2 Designprocessen

I  John Chris  Jones  bok Design methods  (1992)  bryts  designprocessen ner  i  tre  mindre 

beståndsdelar, eller som han kallar nivåer; avvikelse (divergence), omvandling (transformation) 

och sammanstrålning (convergence). Hileman (1998) beskriver på ett liknande sätt tre snarlika 

nivåer som forskningsfasen, den praktiska nivån och slutligen den nivå där modeller blir 

konkreta samt detaljerade. Det är enligt Jones (1992) den mest vanligt använda och enklaste 

beskrivningen av hur designprocessen kan skildras. De tre nivåerna innehåller analysering, 

sammanställning  och  utvärdering.  Jones  ger  tydliga  exempel  i  form  av  meningar  som 

”breaking the problem into pieces”, ”putting the pieces together in a new way” och ”testing 

to discover the consequences of  putting the new arrangement into practice”.

Divergence kan  beskrivas  som ett  öppet  tänkande där  inga  ramar sätts  upp och  där 

problemet ska ses ur ett brett perspektiv. Detta tankesätt kan bidra till att andra tankebanor 

öppnas och inte bara de som känns bekväma.  Transformation är den nivå där ett mönster 

skapas utifrån resultatet av  divergence. Huvudsyftet med transformation är att bryta ner ett 

större problem till ett mindre genom att ta ställning till vad som är viktigt samt av mindre  

betydelse.  Slutligen  kommer  nivån  convergence som  infnner  sig  efter  att  problemet  är 

defnierat. Målet är att nå en lösning efter att ha gått igenom alla tidigare alternativ, så  

snabbt som möjligt.

Karl  Aspelund (2006)  jämför  designprocessen  med  en romantisk  relation.  Den går 

igenom sex steg. Inspiration är det första steget där idéen har kläckts och en nyvunnen kärlek 

har  funnits.  Steg  två  kallar  han  identifkation och  där  formas  idéen.  Vidare  specifceras 

karaktärsdragen och idéen får en form. Precis som i ett förhållande fnns det vissa regler 

och ramar att hålla sig inom. Om dessa bryts kan allvarliga konsekvenser ske och relationen 

förändras.  Nästa  steg  är  att  bygga  vidare  på  de  upptäckter  som  har  gjorts,  med  de 

erfarenheter som fnns. Som i ett förhållande börjar man se in i framtiden och se effekterna 

som idéen/relationen  har  på  omvärlden.  Slutligen  menar  Aspelund  att  idéens  detaljer 

utvecklas och kommuniceras till andra. Alltså detaljer för ett förhållande utvecklas och kan 

utmynna i till exempel ett giftermål. Målet med idéen är att den ska bli en fysisk kreation i 

världen.
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2.3 Kreativa metoder

Kreativa metoder fungerar som hjälpmedel  för att stimulera kreativiteten och eliminera 

hämmande blockeringar (Österlin 2003). Christopher Dahl Jørgensen har skrivit en uppsats 

(2010) där han delar in och klassifcerar ett stort antal befntliga idégenereringsmetoder för 

att lättare kunna välja rätt metod för tänkt ändamål. Metoderna är lämpade för olika typer 

av tillfällen för ett kreativt skapande beroende på om arbetet sker i grupp eller individuellt  

(Österlin 2003). Dahl Jørgensen (2010) använder sig av ett klassifkationschema som Gerald 

F. Smith har tagit fram för att särskilja vilken metod som ger vilket resultat och på så sätt 

enklare kunna välja rätt metod. 1998 fanns det enligt Smith 173 olika tekniker, alltså vad vi 

kallar kreativa metoder, som Dahl Jørgensen vidare har uppdaterat genom att själv ha sökt 

igenom litteratur. Denna uppdatering gav ytterligare ett 70-tal tekniker vilket resulterade i 

totalt 243 stycken. Dock skedde ett bortfall på 14 stycken av dessa på grund av bristfällig 

information om metodernas tänkta tillvägagångssätt.

Dahl Jørgensen beskriver hur det på sent 70- och tidigt 80-tal fanns väldigt litet skrivet 

om idégenereringsmetoder. Han menar att detta inte är något problem idag då det fnns en 

mängd med litteratur kring ämnet. Snarare är svårigheten att välja vilken metod som ska 

användas vid ett specifkt tillfälle. Enligt Dahl Jørgensen hävdar Smith att det inte enbart  

räcker med en metod, utan det ofta krävs fera stycken. Ingen metod är bättre än den 

andra,  de  fungerar  olika  bra  vid  olika  situationer  beroende  på  vilket  resultat  som 

eftersträvas  och var i  designprocessen de ska användas.  Dahl  Jørgensen vill  se  att  hans 

metodklassifcering används som en verktygslåda för dess användare i strävan att nå den 

optimala  lösningen.  Även  i  olika  nivåer  av  idégenereringsprocessen  kan  olika  metoder 

användas för att optimera resultatet (Gongora 2010).

Dahl   Jørgensen  (2010)  menar  att  en  av  de  mest  kända  idégenereringsteknikerna 

förutom brainstorming är lateral thinking. Lateral thinking myntades först av Edward de 

Bono och går ut på att lösa problem på ett ologiskt sätt, att inte använda den självklara 

lösningen. De Bono ser lateral thinking som ett komplement till logiskt tänkande, inte som 

en metod att använda ensam. Han jämför lateral thinking med humor. När en person säger 
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något som är roligt beror det oftast på att frasen eller historien får ett plötsligt och oväntat 

slut. Inte det logiska självklara slutet (Chapman 2004).

Enligt  Michanek  och  Breiler  (2004)  kan  kreativa  metoder  delas  in  i  fyra  olika 

användningsområden beroende på vad det är som eftersträvas. I behovsorientering tas det reda 

på vilka behov som fnns och vad problemets kärna är för något.  Idégenereringen går ut på, 

precis som namnet antyder, att ta fram idéer som sedan mynnar ut i en urvalsprocess som 

benämns  under  namnet  idéutveckling  och  urval.  Detta  urval  innebär  att,  utifrån  kriterier 

defnierade av behovet, fnna de bästa idéerna. Den sista metodindelningen som nämns är 

presentations- och energiverktyg. Dessa metoder är till för att ge energi till en arbetsgrupp inför 

uppstarten eller under processens gång. 

2.3.1 Brainstorming

Brainstorming är den kreativa metod som de festa tänker på när man talar om tekniker för 

att generera idéer och är den mest använda grupprocessen idag. Den är även en effektiv  

metod vid enskilt arbete (Aspelund 2006). Första gången det skrevs om metoden var 1953 

av  en  amerikansk  reklambyrå  (Michanek  &  Brailer  2004).  Målet  med  metoden  är  att 

stimulera en grupp personer till att producera så många idéer som möjligt på snabbast tid  

(Jones 1992). Personerna måste kunna tänka i nya tankebanor och göra detta utanför de 

ramar som skapas av rutiner, samhällsvärderingar,  grupptryck och den egna kunskapens 

begränsningar (Michanek & Brailer 2004). Därför menar Aspelund (2006) att deltagarna 

innan själva brainstormingtillfället inte ska veta vad det ska handla om, speciellt inte de 

gånger då helt nya idéer ska genereras fram. Under brainstormingsessionen tas alla idéer 

och  tankar  upp  för  att  deltagarna  ska  kunna  se  dem,  leka  med  dem  och  fritt  hitta 

sammanband mellan dem utan att vara rädda för att göra misstag. När brainstorming först 

uppmärksammades  var  det  kreativiteten  som  sattes  i  fokus  och  blev  en  del  av  hela 

arbetsprocessen, detta var då någonting nytt. 
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Det  fnns  dock  utmaningar  med  brainstorming  som  Virginia  Cruz  och  Nicolas 

Gaudron beskriver:

"One of  the main challenges for a brainstorming session is to push participants 

beyond their preconceived ideas and to help them get out of  their usual mindset 

which  is  related  to  their  personal  history  and professional  expertise  (Cruz  & 

Gaudron 2010)."

Svårigheten är alltså hur deltagarna i en brainstormingsession tvingas att tänka i nya banor 

och inte låta sig fastna inom sina egna uppsatta ramar som bygger på tidigare erfarenheter.  

Dessutom behöver brainstorming inte nödvändigtvis  leda till  några innovativa lösningar 

(Kultima & Paavilainen 2007). Syftet är att generera så många idéer som möjligt kring ett 

visst ämne utan att oroa sig för misstag eller att bli dömd (Aspelund 2006). Think outside the  

box är ett välkänt uttryck som kan vara bra att ha i bakhuvudet.

Under en brainstormingsession är det viktigt att följa vissa förhållningssätt för att få ut 

det bästa resultatet. Aspelund (2006) menar att ett brainstormingtillfälle inte alltid behöver 

resultera i en färdig lösning som är svaret på problemet. Det hela kan ge vägledning i den  

riktning där svaret fnns eller ge fera alternativ på eventuella lösningar. Deltagarnas uppgift 

är  att  generera  så  många  idéer  som  möjligt,  det  är  först  efteråt  dessa  gallras  ut  och 

utvecklas.  Ingen kritik eller ifrågasättande ska ges under själva brainstormingtillfället  då 

detta  inte är ett  forum för varken diskussion eller debatt.  Att  kombinera eller  förbättra 

andras idéer är många gånger eftertraktat, tanken är också att inspireras av det som andra 

säger  (Löwgren & Stolterman  2007).  Aspelund  (2006)  beskriver  brainstorming  som en 

övning i att fnna inspiration, alltså inte enbart som en idégenereringsmetod. Ett exempel 

kan vara att inspirationen kanske inte kommer under själva brainstormingsessionen, utan 

istället när man minst anar det i fygplanet på väg på semester. Då är det bra att kunna 

behärska tekniken och dokumentera sina tankar.

”All work and no play does not work. Brainstorming is a game; it should be fun 

and exciting. You should stop as soon as you feel that it is becoming a chore. 

Occupy your mind with something else and come back to it. It is almost pointless  

to brainstorm unwillingly. This results only in ideas that are forced and probably 

substandard. Reconnect and move ahead.” (Aspelund 2006)
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Det är alltså viktigt  att  brainstorming inte enbart  ses som en arbetsuppgift  som tvingas 

genomföras, utan istället se det som en underhållande lek. Det fnns fera olika varianter av 

brainstorming där association eller motsatstänk är grunden för idégenereringarbetet. Några 

exempel på varianter av brainstorming är stop and go, brainwriting och turordning. 

2.3.2 Skissning

”It takes almost as much creativity to understand a good idea, as to have it in the 

frst place.” (Buxton 2007)

Detta citat  visar  tydligt  vikten av att  kunna kommunicera  idéer  och  få andra  personer 

införstådda  i  tankegångar  och  koncept.  Daniel  Fällman  (2003)  menar  att  skisser  visar 

visuellt hur designers tänker och skapar dialog.  En annan funktion enligt Mangano m.f. 

(2008) är att skisser går att utföra i samma tempo som själva tankeprocessen. Skissning är 

det mest  förekommande arbetssättet  bland designers  poängterar Jones i  sin bok Design 

methods (1992). Skissers primära ändamål är inte att vara något helt färdigställt, utan att 

mer fungera som arbetsskisser och modeller för att nå fram till nya kreativa lösningar för 

det eftersträvade resultatet (Österlin 2003). Vidare menar Österlin att skisser kan användas i 

fera olika stadier, först ur ett brett perspektiv, för att senare bli mer ingående på enskilda 

detaljer.  Han liknar  detta  arbetssätt  likt  en  trattform.  Tillvägagångssättet  kan  ske  både 

analogt och digitalt, i 2D eller 3D. Användningstekniken för skissning skiljer sig från person 

till person.

Bill Buxton (2007) har försökt defniera vad en skiss är och vilka attribut den innefattar. 

Han menar att den ska vara snabb eller i alla fall se ut att vara gjord på kort tid utan en 

massa detaljer. Den ska kunna utföras i samma skede som den behövs och ska inte kosta så 

mycket att producera. En skiss ska beskriva ett koncept tillfälligt, sedan kastas bort. Vidare 

beskriver Buxton att skisser oftast befnner sig i en kontext av andra element, men ändå har 

sina egna särdrag och utpräglade konventioner. Det ska tydligt synas att det är just en skiss. 

Denna tydlighet bidrar till skissernas öppenhet och att de ännu inte är defnitiva lösningar. 

En av de viktigast attributen för en skiss är att den inte visar hur något exakt kommer att se 

ut, utan den ska enbart ses som ett förslag.
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Remko  van  der  Lugt  (2002)  har  i  sin  studie  undersökt  skissning  som  metod  i  en 

brainstormingsession. Han menar att brainstorming ofta sker med hjälp av ord och inte av 

skisser. Enligt Österlin (2003) åskådliggör skissning det som orden inte kan formulera.

2.3.3 Moodboard

Moodboard är ett typ av bildcollage som visar attribut och miljöer för att på ett visuellt sätt 

beskriva  stämningar  samt  typiska  detaljer  eller  färger.  Detta  collage  kan  ses  som  en 

inspirationskälla  som  kan  bidra  till  idégenerering  (Österlin  2003).  Förutom  detta  kan 

moodboard användas för en rad ändamål, många gånger för att uppnå kommunikation 

mellan personer. Innehållet i en moodboard kan användas när en text ska skrivas för att  

förmedla  känslan  i  berättelsen.  Vidare  används  denna  metod  i  arkitektur,  reklam, 

speldesign,  grafsk  design,  mode,  webbdesign  och  flmskapande  för  att  nämna  några. 

Moodboard innebär alltså att bilder, texter och fysiska material sätts ihop till ett collage för 

att  förmedla en viss  känsla.  Detta  kan  göras  digitalt,  men ett  fysiskt  collage  har större 

påverkan på betraktaren.

2.3.4 Mindmap

En mindmap kan beskrivas som en strukturerad skiss som visuellt representerar en persons 

tankar som vidare kan medföra en kedjereaktion av nya idéer och strukturera information 

(Chik m.f. 2007). Vincent Chik m.f. säger att det fnns fyra kännetecken för en mindmap.  

Det  ska fnnas  en startpunkt  där  själva  huvudidéen fnns representerad.  Utifrån  denna 

mittpunkt förgrenar sig nya idéer som är uppdelade i en förälder/barn-struktur. Denna 

struktur bygger på en hierarki mellan noderna, alltså de underliggande nyckelorden där de 

fnns namngivna. En fördel med mindmap är att den lätt går att överskåda, till skillnad från 

att enbart ha anteckningar. Strukturen är tydligare. Precis som moodboard föredrar många 

designers en fysiskt utformad mindmap istället för en digital (Chik m.f. 2007).

2.3.5 Checklistor

Checklistor fungerar som kom-ihåg-listor vilka hjälper personer att  komma ihåg viktiga 

eller bra alternativ (Österlin 2003). De fungerar som en rad med frågor vilka stimulerar 
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idégenereringen och kan användas i alla typer av projekt. Ofta ställs dessa frågor i början av 

designprocessen för att bejaka de egenskaper som den slutgiltiga produkten ska innefatta. 

Frågorna i en checklista stimulerar kreativt tänkande och hur ett problem kan angripas från 

nya infallsvinklar. En typisk checklista innehåller frågor angående fysiska attribut som till 

exempel storlek, form, färg, position med mer. Andra frågor kan gälla funktionalitet, som 

teknik, interaktion, material, eller karaktärsdrag hos produkten som detaljer och känslan 

den inger. Det är också vanligt att den sociala aspekten tas upp och även hur detaljer kan 

justeras eller modiferas (Yan 1998).

3 Metod

För  att  samla  in  data  till  denna  studie  har  vi  valt  att  använda  oss  av  tre 

datainsamlingsmetoder; intervju, enkät samt observation. Vi började med att genomföra en 

förstudie i form av en observationen där vi undersökte hur en kreativ process kan gå till på 

ett  företag.  Genom två  intervjuer  införskaffade  vi  oss  kvalitativ  data  från professionella 

kreatörer. Båda intervjuerna utfördes på två företag där professionella kreatörer arbetar. För 

att  komplettera  intervjuerna  genomfördes  även  en  enkätundersökning.  Anledningen  till 

detta  var  för  att  se  om  resultaten  från  intervjuerna  kunde  ge  någon  antydan  om 

generalisering till andra företag. Dessa tre metoder kompletterar varandra och ger oss den 

data vi anser vara nödvändig för att kunna besvara vår frågeställning.

3.1 Förstudie – observation av en kreativ process

För att hitta uppslag och vidare utforska området berörande kreativa metoder genomförde 

vi en observation. Denna observation utfördes på en reklambyrå. 

3.1.1 Urval förstudie – observation

Observationen  genomfördes  på  ett  företag  med  ett  10-tal  anställda  där  de  arbetar  i 

workshops för att generera idéer. Företaget arbetar med reklam i olika typer av kanaler, 

men huvudfokuset ligger på den digitala. Målet med observationen var att se hur och om 

kreativa metoder användes vid idégenereringen.
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3.1.2 Förstudie – observation

Vi valde  att  gör  en strukturerad observation på  en reklambyrå  där  ett  koncept  för  en 

webbplats skulle formas och idéer genereras fram kring detta. I en strukturerad observation 

har man själv bestämt fokus och har en klar hypotes (Bell 2009). Detta innebar att innan vi 

utförde observationen behövde vi vet vad vi ville ha ut av den. En observation utförs för att  

se om människor verkligen gör det som de säger sig göra (Bell 2009). Det är just detta vi var 

ute efter, att se hur företaget faktiskt arbetar i verkligheten. Innan observationen påbörjades  

visste vi vad vi ville ha reda på, alltså hur användningen av kreativa metoder kan se ut och 

dess  eventuella existerande i  arbetslivet.  Det  som kan observeras  är  grupper,  händelser, 

aktiviteter,  miljöer,  nätverk/relationer,  fenomen och domän för att  nämna några.  Syftet 

med dessa observationer är att lära sig något och ta reda på sanningen om hur vardagen 

verkligen ser ut.

Under observationstillfället behövde vi vara uppmärksamma på hur vi själva påverkade 

situationen  och  vilka  effekter  detta  kunde  ge  på  resultatet.  Det  fnns  en  risk  att  som 

observatör bli en i gruppen vilket kan vara problematiskt då det kan försvåra möjligheten 

att ta ett steg tillbaka och vara objektiv (Bell 2009). Det gäller att ha respekt för  dem man 

studerar. Man måste komma ihåg att man inte är en del av arbetsplatsen och i största mån 

undvika att prata strunt med de anställda. 

Observationen ägde  rum i  företagets  lokaler.  Fördelen  med detta  är  att  deltagarna 

känner sig bekväma och avslappnade. Arbetsplatserna är utspridda i ett kontorslandskap 

med en modern och kreativ känsla över sig, med både möbler och annan interiör. 

3.2 Intervjuer med professionella kreatörer

För  att  samla  in  kvalitativ  data  använde  vi  oss  av  semi-strukturerade  intervjuer  med 

personer på två utvalda företag. Intervjuernas fokus låg på de kreativa metoderna och de 

anställdas subjektiva syn på användningen av dem. 
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3.2.1 Urval intervju

Vi har genomfört två kvalitativa intervjuer och för dessa valde vi ut personer som vi visste 

arbetade på företag där kreativa metoder kan förekomma. Personerna kontaktades via mail 

och fck där även en beskrivning av vår studie. Målet med intervjuerna var att samla in 

subjektiva beskrivningar av respondenternas användning av kreativa metoder om sådana 

existerade på arbetsplatsen. Intervjuerna utfördes på respektive arbetsplats där vi fck svar 

på våra frågor. Intervjuperson 1 driver ett mindre företag med två anställda som arbetar 

med  huvudfokus  mot  videoproduktion  för  både  webb  och  TV.  De  genomgår  hela 

arbetsprocessen från att komma på idéer till att producera den slutgiltiga produkten. Till  

skillnad från detta företag så arbetar intervjuperson 2 på ett större företag med ett 10-tal  

anställda. Deras huvudfokus ligger på reklam i den digitala sfären, men också analogt i 

form av trycksaker. Även detta företag har en arbetsprocess som sträcker sig från skiss till  

färdig produkt.

3.2.2 Intervju

Semi-strukturerade  intervjuer  är  lämpliga  för  den  här  typen  av  studie,  detta  då  vi 

inledningsvis  inte  visste  vilka  svar  vi  kunde  vänta  oss  av  respondenterna.  En  semi-

strukturerad intervju innebär att några frågor är förbestämda, men att det är öppet för 

följdfrågor. Denna intervjuform gör att en röd tråd löper genom hela intervjun och svaren 

kan lättare analyseras i efterhand (Trost 2010). Vi valde semi-strukturerad intervju för att få 

in relevant data som lättare går att analysera.

Intervjuns  syfte  är  att  inhämta  information  från  en  kunnig  källa.  Vid  själva 

intervjutillfället var det viktigt för oss att försöka få respondenten att prata, så att det hela 

inte mynnar ut i ett samtal. Vi ville ha reda på  hur den tillfrågade tänker och känner, en 

subjektiv åsikt. Jan Trost beskriver tydligt i sin bok: 

”För mig är det i första hand fråga om att komma åt 'livet' och inte 'berättelsen'”. 

(Trost 2010)

Alltså hur människan tänker, handlar, resonerar och känner. 

18 av 44



Vi träffade respondenterna på deras arbetsplatser, i den rätta miljön, för att de skulle 

känna sig bekväma. Intervjun skedde i ett avskilt  rum där vi fck sitta ostörda och med 

enkelhet spela in det hela. Inspelningsutrustningen bestod av en iPhone som vi innan själva 

tillfället  testade för  att  se  att  det  verkligen  fungerade som vi  önskade.  Intervjuerna tog 

emellan 30 till 45 minuter att genomföra.

Inför intervjuerna förberedde vi frågor kring ämnet baserat på böcker av Bell (2009), 

Krag Jacobsen (1993) och Trost (2010). Vi har arbetat fram ett intervjuschema som bestod 

av ett 20-tal förbestämda frågor samt ett antal följdfrågor.  Precis som i enkäter bör man i 

intervjuer  hålla  frågorna  knutna  till  nuet  och  inte  ställa  hypotetiska  frågor.  Människor 

tenderar att enklare kunna svara på saker som händer just idag. Det är svårt att veta vad  

man  tänker  och  tror  om  framtiden.  Generellt  bör  man  som  frågeställare  utforma  en 

intervju som en tratt, att börja med breda frågor och sedan smalna av. Känsliga frågor är  

ofta bra om de kommer i mitten av intervjun då informanten har blivit varm i kläderna. 

Detta  är  något  vi  har  haft  i  åtanke  vid  utformningen  av  intervjufrågorna  och  för 

tillvägagångssättet för själva intervjuerna.

Intervju som datainsamlingsmetod gav oss fera fördelar,  en av de viktigaste är dess 

fexibilitet  (Bell  2009).  Det innebar att  det  enkelt  gick att  ställa  följdfrågor  och anpassa 

intervjun efter de svar som respondenten gav oss. Det är viktigt att den intervjuade ska 

känna sig trygg i sin miljö utan andra åhörare och annat som stör (Trost 2010). Därför 

valde  vi  att  utföra  intervjuerna  på  respondentens  arbetsplats  i  dennes  vardagliga 

arbetsmiljö.

Innan  själva  intervjutillfället  provade  vi  frågorna  på  varandra  och  märkte  att  det 

behövdes  stödanteckningar  för  vår  egen  skull.  Dessa  anteckningar  fungerade  som 

vägledning under  intervjun för att  den skulle  bli  tydligare  och mer strukturerad.  Detta 

resulterade i att vi kände oss tryggare vid själva intervjutillfället.

3.3 Enkätstudie

Vi valde  att  genomföra  både en intervju  och en enkät  för att  få  en subjektiv  samt en 

objektiv bild av hur arbetet med kreativa metoder kan gå tillväga. Denna enkät utfördes 

som en webbenkät för att enkelt nå ut till en bredare grupp av professionella kreatörer. 
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3.3.1 Urval enkät

För  vår  webbenkät  var  vi  intresserade  av  professionella  kreatörer  som  arbetade  med 

uppdrag där kreativa metoder kunde förekomma. Webbenkäten publicerades på tre olika 

internetforum, två svenska och ett engelskt, där urvalsgruppen var aktiva. Detta innebar att 

vi gjorde ett bekvämlighetsurval då respondenterna själva hittade till enkäten utan att vi 

aktivt sökte upp dem.

3.3.2 Enkät

Enkäten  kompletterar  och  ger  en  bredare  bild  av  hur  professionella  kreatörer  ser  på 

kreativa metoder. Att använda sig av enkätundersökning är ett bra sätt att samla in data 

från en stor grupp människor. Det skulle vara väldigt tidskrävande att intervjua samma 

antal  respondenter samt att  datan som samlas in ger ett  bra statistiskt  underlag för det  

fortsatta  arbetet.  Därför  valde  vi  att  utforma  en  webbenkät  för  att  på  ett  smidigt  och 

ekonomiskt sätt  samla in kompletterande data till  våra intervjuer. Dessutom har vi haft 

möjlighet att nå respondenter nationellt oberoende av geografskt avstånd. Dock behövdes 

två varianter av enkäten, en på svenska och en på engelska. 

Vi skrev frågorna utifrån den litteratur vi har att tillgå i ämnet samt anteckningar från  

föreläsningar. Detta underlättade arbetet med frågorna och fck oss att verkligen tänka till  

om frågeställningarna formulerades optimalt  samt i vilken ordning de skulle komma. Ju 

bättre strukturerad en fråga är, ju enklare är den att analysera (Bell 2009). Dessutom gäller 

det att respondenten besitter samma referensramar som intervjupersonen, de måste helt 

enkelt känna till  ämnet. Även om någon arbetar i den aktuella branschen så förutsätter 

detta inte att kunskap fnns om varje enskild detalj. 

Det var viktigt för oss att hitta rätt urvalsgrupp, att få respons från de personer vars svar 

kunde  vara  relevanta.  Vid  datainsamling  bör  ett  så  representativt  urval  som  möjligt 

eftersträvas  (Bell  2009).  I  mindre  undersökningar  som våran  är  det  svårt  att  hitta  ett 

slumpmässigt urval av respondenter, där blev det personer vi hade tillgång till.

Enkäten utformades med både öppna frågor och alternativfrågor.  De öppna frågorna 

innebar att respondenterna fck svara fritt och med egna ord, medan på alternativfrågorna 
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så fck de välja ett eller fera alternativ i kryssform. De kunde även på alternativfrågorna 

skriva in eget svar om det önskade alternativet inte fanns. Eftersom att vi ville få alla frågor 

besvarade  så  var  det  viktigt  att  eliminera  otydlighet  i  frågorna.  Det  bör  inte  fnnas  

antaganden i frågeformuleringen, då det fnns en risk att respondenten hoppar över den 

frågan  (Bell  2009).  Alltså  bör  vi  som  frågeställare  inte  förutsätta  något  gällande 

respondenten.

Precis som i en intervju är det bra att de första frågorna ligger nära respondenten så 

denne känner sig bekväm. Enkätens frågor utgick från respondentens nuvarande arbetsplats 

och subjektiva svar eftersträvades, vi ställde därför inga hypotetiska frågor. För enkäten så 

valde vi att inte gå in på djupet med frågorna, då vi hellre ville ha ett övergripande resultat. 

En pilotstudie utfördes för att se om alla frågor och instruktioner var tydliga nog för att 

förstås samt om någon behövdes strykas (Bell 2009). Denna förstudie resulterade i att en 

fråga ströks och tre stycken omformulerades. Vissa justeringar gjordes innan enkätfrågorna 

kändes  färdiga.  Då  vi  efter  en  tid  märkte  att  vi  behövde  ha  in  fer  svar  från  enkäten 

bestämde vi oss för att även utforma och publicera en version på engelska för att nå en 

bredare  urvalsgrupp.  Vi  översatte  frågorna och omformulerade vissa  där  det  behövdes. 

Sedan postade vi den engelska enkäten på andra internetforum än svenska där vi visste att 

den potentiella målgruppen huserade. De kreativa metoder som vi valde att ha med i ett  

par av frågorna valdes eftersom de var de mest omtalade och kända i den litteratur vi gått 

igenom.

En  nackdel  med  enkätundersökningar  kan  vara  att  dessa  är  svåra  att  koppla  till 

frågeställningen. Många gånger kan det kännas enkelt att skapa och sprida en enkät, men 

desto svårare att sedan analysera de svar som kommit in. Under inledningsfasen var det  

viktigt för oss att fundera över formuleringar och hur vi tänkt analysera svaren, det är inte 

bara att skicka ut enkäten och hoppas på det bästa. Svaren som då kommer in behöver inte 

alls vara relevanta för undersökningen (Bell 2009).

3.4 Sammanställning av data

Efter observationen gick vi igenom de anteckningar vi fört under observationstillfället och 

plockade  ut  de  mest  intressanta  delarna.  Dessa  diskuterades  och  jämfördes  med 
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respondentens intervjusvar för att hitta skillnader och likheter.  Gällande intervjuerna så 

lyssnade vi igenom det inspelade materialet ett par gånger och tog ut nyckelmeningar för 

att arbeta vidare med genom en djupare analys. Datan som enkäten gav oss bearbetades 

genom  granskning  och  en  selektion  utfördes  av  de  mest  intressanta  delarna.  Vidare 

analyserades den för att kunna dra paralleller med övrig insamlad data. Hela studiens data 

diskuterades utifrån bakgrunden för att besvara syftet och frågeställningen. 

3.5 Metodkritik

Det  är  skillnad  mellan  det  faktiska  beteendet  och  den  subjektiva  rapporteringen  av 

beteendet. Vi ser nu i efterhand att en observation på båda företagen hade gett en bättre 

och mer objektiv inblick i företagens arbetssätt gällande användningen av kreativa metoder. 

Intervjuerna  ger  en  subjektiv  bild  av  situationer  och  det  är  inget  som säger  att  detta 

stämmer  överens  med  det  faktiska  beteendet  samt  handlandet.  Judith  Bell  (2009) 

poängterar att intervjuer enbart tar upp vad människor uppfattar ske och inte nödvändigtvis 

vad som faktiskt sker.

Då webbenkäten publicerades insåg vi att den hade få möjligheter till spridning för att  

nå den eftersträvade målgruppen. Det fanns endast några fåtal forum där respondenterna 

var yrkesverksamma inom området och där vi kunde publicera vår enkät för att få in en 

representativ  mängd  svar.  Alltså  en  plats  där  professionella  kreatörer  socialiserar  och 

utbyter erfarenheter. Detta resulterade i att mängden data som erhölls genom enkäten var  

begränsad, vilket var ogynnsamt för oss då vi ville använda denna för att få en mer generell  

bild utöver intervjuerna. Det är att föredra att ha en större mängd respondenter vid en 

enkät då det ger ett bredare perspektiv över urvalsgruppen. För att få ett generellt svar från 

en hel population menar Trots (2007) att det krävs en stor urvalsgrupp som representerar 

hela befolkningen.

Om alla frågor i webbenkäten är obligatoriska, ökar risken för bortfall (Trost 2007).  

Detta på grund av att det krävs mer av respondenten i form av tid och formuleringar av  

svaren. Från början hade enkäten fera obligatoriska frågor, men vi insåg snabbt att detta 

var ett misstag då enbart ett fåtal svar kom in. Justeringar gjordes så att samtliga frågor blev 

frivilliga.

22 av 44



Till en början var de mottagna svaren från webbenkäten av en ringare omfattning och 

därför valdes en komplettering att genomföras. Denna version utfördes med frågor skrivna 

på engelska. Detta kan leda till komplikationer i språket om översättningen av frågorna inte 

lyckats  bli  helt  korrekt.  Anledningen  till  den  engelska  versionen  var  att  bredda 

urvalsgruppen och för att på så sätt få in fer svar.

När en enkät sätts i bruk sker alltid någon form av bortfall (Bell 2009). Dels kanske den 

tillfrågade inte svarar på enkäten eller  så kan frågorna vara för svåra rent språkligt  för 

några personer. Svaren kan då bli helt irrelevanta om respondenten missförstår frågan. Om 

respondenten inte svarar på en fråga är det svårt att tolka detta ”icke-svar”. Detta kallas 

internt bortfall. Detta är något vi har fått ta ställning till fertalet gånger vad gäller de svar  

som  vi  samlat  in  via  enkäten.  Exempelvis  märkte  vi  att  en  respondent  svarat  på  ett  

skämtsamt  sätt  vilket  vi  tolkade  som  ett  ogiltigt  svar.  Dessutom  kan  enkäter  som  är 

publicerade på internet bli utsatta då teknikproblem kan uppstå.

Statistiska siffror kan ofta stärka de argument man för, exempelvis med procentuella 

siffror. Dock kan siffror i procent till sin nackdel inge en känsla av objektivitet, vilket inte 

alltid är fallet. Slumpen kan ha påverkat eller annan varians kan ha skett i enkätsvaren. 

Frågorna i en enkät bör utgå från nuet och inte vara hypotetiska, då detta kan försvåra för 

respondenten. När vi utformade frågorna har detta funnits med i tankegångarna.

4 Resultat

Nedan följer en genomgång av resultatet från förstudien, en observation som genomfördes 

på ett företag med ett 10-tal anställda. Vidare presenteras resultatet från de två intervjuerna 

som  har  genomförts  och  slutligen  det  resultat  som  framkommit  genom 

enkätundersökningen.  Intervjuperson 1 driver ett mindre företag med två anställda som 

arbetar med huvudfokus mot videoproduktion för både webb och TV. Intervjuperson 2 

arbetar på ett större företag med ett 10-tal anställda och deras huvudfokus ligger på reklam 

i digitala kanaler. 
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4.1 Resultat från observation - förstudie

Observationen ägde rum på ett företag där vi observerade idégenereringsarbetet inför ett 

nytt projekt under en dag. Denna dag kallade företaget för workshop och samtliga anställda 

deltog, allt från art directors till projektledare. Workshopen ägde rum i företagets lokaler 

där det fanns två stycken konferensrum och bra möjligheter för denna typ av aktivitet. Det 

ena konferensrummet var kalt och hade enbart stolar, ett bord samt en whiteboard i ljusa 

färger,  medan  det  andra  hade  färglada  möbler,  en  tapet  med  Greklands-tema  och 

sandsäckar att  sitta  på.  I  det  sistnämnda rummet fanns det analoga verktyg och annan 

rekvisita att använda sig av till exempel pennor, papper, whiteboard och tidningar. Utanför 

de båda konferensrummen låg de anställdas arbetsplatser utspridda i ett kontorslandskap 

där alla satt tätt ihop vid sina skrivbord och hade bra uppsyn över varandra.

Under workshopen agerade två ansvariga personer som moderatorer, dessa var noga 

med att ingen idé blev ifrågasatt eller struken under idégenereingssessionen. De motiverade 

hela tiden de medverkande och skapade goda förutsättningar för att allas idéer skulle bli 

hörda. Förutom detta poängterade de att ingen behövde ta hänsyn till  ekonomiska eller 

tekniska aspekter under workshopen.

Det första som hände under workshopen var att deltagarna fck sitta enskilt för att leta 

inspiration och på så sätt komma på idéer samt uppslag, samtliga använde sig av internet i  

sitt sökande. Idéer, koncept eller tankar som växte fram visualiserades med hjälp av papper 

och penna, antingen som anteckningar eller som skisser. Sedan parades deltagarna ihop två 

och två för att vidare gå igenom sitt material med den andra personen samt att utvecklade  

idéerna tillsammans. Efter att i par ha diskuterat idéerna träffades deltagarna i grupper om 

fem för att vidare utveckla sina idéer och uppslag. I dessa halvgrupper gick de igenom alla 

idéförslag noggrant innan de fem bästa valdes ut för att vidare presenteras i helgrupp. De 

idéer och uppslag som samtliga deltagare av workshopen talade mest om var de som valdes  

ut.  Innan presentationen förtydligades  skisserna för  dessa  idéer.  Workshopen avslutades 

med en presentation för den andra halvgruppen. Presentationerna genomfördes som om de 

var riktade direkt till en kund. Efter denna presentation fortsatte hela gruppen att diskutera  
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och konstruktivt kritisera förslagen. De idéer som efter denna diskussion höll måttet valdes 

ut för att senare vidareutvecklas och presenteras för kunden.

4.2 Resultat från intervjuer

Resultatet  från intervjuerna visar att båda företagen använder sig av kreativa metoder i 

designprocessen. Brainstorming används aktivt av företaget, där intervjuperson 2 arbetar, 

för att generera idéer. Skissning används av båda företagen för att visualisera idéer och 

tankar. Svaren som samlades in visade tydligt att de båda tillfrågade arbetar med analoga 

verktyg på sina respektive företag i form av pennor, papper och whiteboard oavsett typ av 

karaktär på uppdraget. Intervjuperson 1 beskriver att han vid varje nytt uppdrag snabbt 

fyttar in det analoga skissarbetet i datorn för att arbeta vidare digitalt, detta beror på att  

han vill prova ut vilken teknik som är mest lämplig. Beroende på typ av uppdrag hävdar 

även intervjuperson 2 att just webbaserade projekt, till exempel utveckling av en webbsida, 

ofta har en tendens att snabbare fyttas till datorn och bli digitala. Men han poängterar 

vikten av att låta det analoga arbetet få ta sin tid, dels själva idégenereringen men också  

skissarbetet. Ofta handlar det analoga arbetet för det här företaget, där intervjuperson 2 

arbetar, om workshops där skissning är en central del både i idégenereringsarbetet men 

även i vidareutvecklingen av de idéer som har genererats.

För att generera idéer har företaget, där intervjuperson 2 arbetar, en utarbetad plan för  

sitt tillvägagångssätt. Han berättar att företaget arbetar aktivt med kreativa metoder och 

dessa utövas inom deras workshops. Ibland genomförs två olika typer av workshops vid 

större projekt, en tillsammans med kunden och en med enbart de anställda. Syftet med de 

två varianterna av workshops är dels att ta reda på vad kunden eftersträvar samt att vidare 

generera  idéer  utefter  detta.  Han berättar  att  även  externa  personer  kan  kallas  in  till 

företagets  workshops för att  bidra med andra  synsätt  på uppdraget.  Brainstorming och 

skissning är grunden i arbetet under hela workshopen. Idégenereringen sker både enskilt 

och i  grupp där  deltagarna vid  strukturerade tidpunkter  utbyter  tankar  och idéer med 

varandra.  När han talar  om brainstorming syftar han på att  generera idéer genom att 

enskilt söka inspiration och tänka utanför ramarna. Vidare beskrevs att inga detaljerade 

regler fnns uppsatta för hur brainstormingen praktiskt ska genomföras, det är upp till var  
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och en av de anställda om hur de går tillväga. Moderatorn som leder workshopen ger inga 

instruktioner om hur brainstormingen ska utföras.

Till  skillnad  från  företaget  där  intervjuperson  2  arbetar,  har  företaget  där 

intervjuperson 1 arbetar ingen förutbestämd strategi för arbetet i designprocessen. Istället 

säger han att de använder sig av skiftande tillvägagångssätt för varje nytt uppdrag beroende 

på uppdragets karaktär och vad som ska utföras.

De båda intervjupersonerna i studien säger sig kontinuerligt samla in inspiration från 

olika källor  för att  använda vid passande uppdrag.  De nämner bland annat  webbsidor, 

magasin,  musik  och  flmer  som  källor  för  inspiration.  Intervjuperson  2  beskriver  hur 

inspirationen sparas likt en bank i huvudet som kan sökas igenom då idéer och nya uppslag 

behövs. Efter det enskilda arbetet i workshopen beskriver han vidare att deltagarna träffas 

två  och  två  för  att  utbyta  tankar  och  förklara  sina  idéer.  Senare  presenteras  idéerna  i 

halvgrupp för att de bästa ska väljas ut. Här fnns dock ingen uttänkt urvalsmetod för att 

välja de mest intressanta idéerna för det aktuella uppdraget. Han beskriver att det sker ett  

naturligt urval då det diskuteras mest kring vissa av idéerna och deltagarna engageras mest 

av dessa. Oftast är det just de här idéerna som är mest adekvata och går att vidareutveckla  

visar företagets tidigare erfarenheter. Sist möts workshopens deltagare i helgrupp där de 

presenterar idéerna för varandra och väljer ut vilka av dem som vidare ska presenteras för 

kunden och ses som slutgiltiga. För intervjuperson 1 fungerar urvalsprocessen annorlunda 

då det mest handlar om magkänsla, vilken eller vilka idéer som känns mest lämpliga.

Till  skillnad  från  intervjuperson  2  arbetar  intervjuperson  1  på  ett  annat  sätt  i 

designprocessen. I början av varje nytt uppdrag berättar han att inspirationen ofta kommer 

vid ombyte av miljö. Det behöver nödvändigtvis inte handla om några stora miljöombyten, 

den  lokala  pizzerian  kan  fungera  utmärkt  menar  han.  Dock  fnns  ingen  uttänkt 

arbetsprocess för detta stadie, utan det sker på olika sätt vid varje nytt uppdrag. Precis som 

intervjuperson 2 berättade om sin inspirationsbank i huvudet, har även intervjuperson 1 ett 

liknande  tankesätt.  Ständigt  söker  han  inspiration  aktivt  och  går  igenom  sin 

inspirationsbank vid behov. Han poängterar dock att han inte söker inspiration aktivt precis 

när han fått ett nytt uppdrag, då använder han sig istället av inspirationen som är lagrad i 

huvudet. Under intervjun belyser han musik som en mycket viktig ingrediens i sin kreativa 
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tankeprocess,  ofta  kan  en  låt  bidra  till  nya  idéer  och  en  optimal  sinnesstämning.  Att 

associera kring uppdraget är också ett effektivt tillvägagångssätt för att generera idéer och 

uppslag.  Förutom att komma på idéer under arbetstid kläcks ibland idéer på kvällar och 

nätter. Några gånger har idéerna växt fram utifrån drömmar som skissas ner på ett papper 

för att sedan vidareutvecklas och presenteras för sin medarbetare.

I intervjun berättar han att i ett tidigt stadie av ett projekt börjar företagets två anställda 

att  samarbeta med varandra.  Det  tidiga  samarbetet  beror  på att  de inte vill  köra  över 

varandras idéer vilket undviks genom att tidigt utföra och forma idéerna tillsammans samt 

att hålla en öppen dialog.

4.3 Resultat från enkät

Totalt  var  det  20  personer  som  svarade  på  vår  enkät  och  samtliga  arbetade  som 

professionella  kreatörer.  Några  av  titlarna  som nämndes  i  enkäten  var  senior  designer, 

fashutvecklare,  illustratör,  byråchef,  art  director,  webmaster,  grafsk  designer  och 

tryckspecialist.

Efter att ha gått igenom datan från enkäten har det framkommit att brainstorming och 

skissning används av de festa i sitt arbete. 19 av 20 säger sig använda brainstorming och 

någon  form av  skissning.  Skissningen  sker  både  analogt,  med  papper  och  penna,  och 

digitalt direkt i program i datorn. Förutom brainstorming och skissning så är moodboard, 

mindmap  samt  checklistor  de  mest  använda  kreativa  metoderna  visade  resultatet  av 

undersökningen. Enkätundersökningen klargjorde även att respondenterna kände till näsan 

dubbelt så många kreativa metoder mot vad de utgav sig för att praktiskt använda i sitt 

arbete.  Medelvärdet  för det  använda  metoderna var  5 stycken,  medan för  metoder  de 

kände till  var  medelvärdet  8  stycken.  Hela datainsamlingen visade att  allt  från 2 till  9 

metoder  kunde  användas  på  en  och  samma  arbetsplats.  Resultatet  från 

enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna, 15 personer, arbetar både 

enskilt och i grupp under designprocessen. De var endast 3 stycken som enbart arbetade i 

grupp och 2 stycken som uteslutande arbetade enskilt.
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5 Analys och diskussion

I följande två avsnitt analyserar och diskuterar vi kring studiens resultat. Det första avsnittet 

belyser de kreativa metoderna som har framkommit under den här undersökningen och i 

det andra tar vi upp tillvägagångssättet för designprocesserna på respektive företag.

5.1 Kreativa metoder på företag

Då det fnns över 200 olika idégenereringsmetoder enligt Dahl  Jørgensen (2010), kan det  

vara svårt  att  välja  vilken kreativ  metod som är  mest  lämplig  att  använda sig  av.  Dels 

beroende på vilket resultat som eftersträvas, men även beroende på var i designprocessen 

man befnner sig. Vidare menar han att det inte enbart räcker med en metod. Vi ser att 

företaget där intervjuperson 2 arbetar och observationen utfördes endast använder sig av 

brainstorming samt skissning som kreativa metoder på ett medvetet sätt. Detta är inget som 

förvånar  oss  då  brainstorming  är  den mest  använda kreativa  metoden enligt  Aspelund 

(2006) och skissning det mest förekommande arbetssättet vilket Jones (1992) hävdar. Dessa 

två kreativa metoder kompletterar varandra på ett effektivt sätt då den ena genererar idéer 

och den andra visualiserar dem. En annan funktion som skissning har enligt Mangano m.f. 

(2008) är att kunna skissa i samma tempo som själva tankeprocessen. Anledningen till  att 

företagen använder dessa kreativa metoder kan bero på att de på ett lättillgängligt sätt går  

att arbeta med och att en större grupp människor enkelt kan förstå syftet med dem. Att 

införskaffa  kunskap om hur  andra  kreativa  metoder  ska  användas  kräver  både  tid  och 

engagemang från en eller fera personer på företaget. Löwgren och Stolterman (2007) tar 

upp  vikten  av  att  inspireras  samt  utveckla  andras  idéer  vilket  sker  just  i  en 

brainstormingsession. Företaget med ett 10-tal anställda har här en fördel då fera personer 

är  inblandade  i  den  kreativa  tankeprocessen  vilket  bidrar  till  en  större  mängd 

utvecklingsmöjligheter av idéer.

På det mindre företaget används inte brainstorming som en kreativ metod på ett aktivt 

sätt  för att  generera  idéer.  Deras tankeprocess  påminner  mer om vad Dahl  Jørgensen 

(2010) kallar en passiv syn, alltså inget aktivt arbete för ta fram och utforma nya idéer. 

Intervjuperson 1 talar om hur de hela tiden istället inspireras i det vardagliga livet för att 
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sedan ta fram passande idéer när det krävs. Den enda medvetet använda kreativa metoden 

var skissning, både analog och digital. Österlin (2003) menar att skissningsarbetet till  en 

början  bör  användas  brett  för  att  sedan  i  olika  stadier  gå  in  på  detaljer.  Detta 

tillvägagångssätt följer inte företaget fullt ut, då de snabbt börjar att skissa på detaljerna. En 

anledning till detta kan vara att de vill se ett så klart resultat som möjligt i ett tidigt stadie  

och sedan arbeta vidare därifrån. Buxton (2007) säger att skisser inte ska se färdigställda ut, 

det är inte deras funktion. Skisser som ser ut som defnitiva lösningar kan påverka de två 

personerna på företaget negativt. Dels kan de fastna i ett spår vilket kan vara svårt att ta sig  

ur eller att frångå samt att tänka i nya banor. Dessutom kan kunder uppfatta skisserna som 

färdiga  lösningar  och  kritisera  vissa  detaljer  som  egentligen  inte  är  fastställda. 

Intervjuperson 1 menar att anledningen till dessa detaljerade skisser beror på att han vill  

testa vilken teknik som är relevant för uppdraget.

Trots att studien visar att få metoder förekommer kvarstår fortfarande möjligheten att 

fera kreativa metoder används än vad som faktiskt uttalas. Professionella kreatörer kan vara 

så inne i sitt arbete att de inte är medvetna om vilka metoder de använder. Mycket går av  

bara  farten.  Under  intervjun  med  intervjuperson  2  kom det  fram  att  de  på  företaget  

använder brainstorming och skissning i sitt arbete, men under observationen framkom det 

även att de använder en egen urvalsmetod. Chansen fnns att vid andra typer av uppdrag så 

kan  företaget  använda  ytterligare  kreativa  metoder  som  inte  yppade  sig  vid  detta 

observationstillfälle. 

Enligt vår enkätundersökning är de mest använda kreativa metoderna brainstorming, 

skissning, moodbaord, mindmap och checklistor. Den största anledningen till detta kan vara 

att de fem metoderna kompletterar varandra på ett effektivt sätt. Brainstorming genererar 

idéer, skissning visualiserar idéerna för vidare utveckling och kommunikation, moodboard 

visar stämningar och värderingar, mindmapping strukturerar informationen och gör den 

överskådlig  samt  checklistor  som ser  till  att  allt  de  viktiga  kommer  med.  Detta  är  en 

övergripande  beskrivning  som  visar  på  att  de  fem  metoderna  har  ett  naturligt 

förhållningssätt mellan varandra. Dahl  Jørgensen (2010) menar att fera kreativa metoder 

behövs  i  designarbetet.  Förklaringen till  detta  kan  bero  på  var  i  designprocessen  man 

befnner  sig  eller  vilken  kreativ  metod  som  passar  ett  visst  uppdrag.  Vi  ser  i  vår 
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enkätundersökningen att personerna använder sig av mellan 2-9 metoder. Undersökningen 

visar även att respondenterna känner till  dubbelt så många kreativa metoder än vad de 

utger sig för att använda. Anledningen till detta kan bero på att det krävs tid, pengar och 

engagemang för att implementera nya kreativa metoder i designprocessen på ett företag. En 

annan anledning kan vara att företaget har provat på andra kreativa metoder men märkt  

att de inte är rätt för dem. 

5.2 Tillvägagångssätt under designprocessen

En klar skillnad mellan företagen syns i det kreativa arbetet. Den syn på kreativitet som 

Rolfe (2007) talar om stämmer överens med företaget där intervjuperson 1 arbetar då de 

har en mer konstnärlig utformning av sitt arbete. De fokuserar mer på utseende än funktion 

och vill förmedla en viss känsla. Företaget där intervjuperson 2 arbetar har däremot ett mer 

affärsinriktat  arbetssätt  där  de  tillsammans  med  kunden  har  ett  tydligt  mål  med  varje 

uppdrag. De måste ta hänsyn till målgrupper, strategier och vad uppdraget i slutänden ska 

generera. Dessa faktorer påverkar även de kreativa arbetet, det som Dahl  Jørgensen (2010) 

kallar för den kreativa pressen som kan innefatta press från medarbetare, kunder, policys,  

ekonomi,  regler,  deadlines  och  liknande.  Allt  detta  har  en  tendens  att  inverka  på  hur 

personerna arbetar och hur den produkt som produceras i slutändan blir. På företaget är de 

ett  fertal  medarbetare  som  alla  har  sina  egna  åsikter.  Detta  faktum  och  att  kunden 

dessutom har  sina  egna  mål  påverkar  projektets  slutresultat.  Till  skillnad  från  det  här 

företaget har företaget där intervjuperson 1 arbetar inte samma press på sig då de enbart är 

två anställda och uppdragen är av en annan karaktär. Det är mer fria projekt där få delar 

fnns specifcerade och kunden oftast inte har någon detaljerad brief.

Precis som Michanek och Breiler (2004) säger så tycker vi att gruppdynamiken är en 

god förutsättning för att idéer ska kunna genereras och utvecklas. För dessa två företag fnns 

det både för-  och nackdelar angående antalet  anställda samt hur de arbetar i  grupp. I 

företaget där intervjuperson 2 arbetar kan ett större antal idéer genereras om dynamiken i 

gruppen  är  god,  då  det  är  fera  personer  inblandade  i  designprocessen.  Om 

gruppdynamiken är dysfunktionell kan dock resultatet bli de motsatta. De andra företaget 

med två anställda blir väldigt utsatta om dynamiken inte fungerar korrekt. I deras fall krävs 
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det att de arbetar tillsammans även om de är oense. Dessutom har de ingen möjlighet att 

delas  in  i  nya  konstallationer.  Aspelund  (2006)  menar  att  arbete  i  grupp,  framför  allt  

idégenereingstillfället,  behöver  en god gruppdynamik  som ska ha en positiv och öppen 

stämning genom det kreativa arbetet.  Dessutom kan personer med expertkunskaper,  till 

exempel  inom  teknik,  försvåra  den  öppna  dialogen  för  gruppen  under 

idégenereringsprocessen.  Synpunkter  och vanliga  begränsningar  angående tekniken kan 

förstöra födet av idéer som är tänkt att komma obehindrat utan ramar och begränsningar. 

Michanek  och  Breiler  (2004)  talar  just  om  vikten  av  att  föra  in  externa  personer  i  

designprocessen. Undersökningen visar att det större företaget tar in externa personer men 

att det mindre inte gör det. Fördelen med att involvera externa personer är att de bidrar 

med nya synsätt, men som vi nämnt tidigare är detta inte alltid helt problemfritt. Det kan 

bero  på  att  båda  företagens  anställda  många  gånger  har  liknande  uppfattningar  och 

värderingar  vilket  kan  vara  svårt  när  nya  idéer  ska  tas  fram.  De  kan  ha  liknande 

utbildningar, inspirationskällor, preferensramar och intressen som kan leda till stagnerande i 

idégenereringen och det kreativa arbetet i stort. Det kan alltså fnnas en risk med att alla på 

företaget är stöpta i samma form.

En  annan  skillnad  mellan  företagen  är  att  tvåmansföretaget  har  en  mer  lekfull  

inställning till sina uppdrag vilket även speglas i slutresultaten. Förklaringen till detta kan 

vara att arbetet genom hela designprocessen har varit glädjefyllt och något som de båda 

anställda verkligen har brunnit för. Kreativt arbete och speciellt brainstorming ska aldrig 

kännas  som  en  arbetsuppgift  om  det  optimala  resultatet  eftersträvas  menar  Aspelund 

(2006). De mindre företaget väljer mer selektivt ut vilka projekt de vill ta sig an, medan det 

större företaget är mer öppna för en bredare typ av uppdrag.

Michanek och Breiler (2004) beskriver en fara med att fastna på ett kontor i en mindre 

inspirerande miljö. Det kan vara svårt att få igång den kreativa tankeprocessen där. Här har 

det mindre företaget en klar fördel vilken kan bero på att de enklare och billigare kan ta sig 

ifrån kontoret för att inhämta inspiration. Det är svårare och dyrare för tio personer att  

arbeta på det här fexibla sättet. 
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6 Slutsatser

Studien visar att de två företagen använder sig av kreativa metoder i designprocessen. Dock 

visar  undersökningen  att  användningen  är  begränsad  när  det  gäller  antalet  kreativa 

metoder och hur grundligt dessa används i båda fallen. Brainstorming används av det ena 

företaget, men inte till metodens fulla kapacitet. Den genomförs enbart som idégenerering 

utifrån fritt  tänkande, inte genom att  aktivt  associera,  tänka motsatt  eller  någon annan 

variant av brainstorming. Det andra företaget använder inte brainstorming för att generera 

idéer, utan söker istället inspiration kontinuerligt för att ta fram vid tillfället då det behövs.  

De har lagrat inspiration likt en bank i huvudet för att använda när det erfordras. Den 

kreativa metod som båda företagen säger sig använda aktivt är någon form av skissning. 

Även resultatet av enkätundersökningen visar att brainstorming och skissning är de mest 

använda kreativa  metoderna.  Enkätsvaren åskådliggör  också  att  professionella  kreatörer 

känner till betydligt fer kreativa metoder än vad det säger sig använda. 

Resultatet  av  denna  studie  visar  även  att  båda  företagen använder  sig  av  analoga 

verktyg vid skissarbetet. Det mindre företaget fyttar in sina skisser i datorn efter kortare tid, 

vilket beror på att de tidigt behöver se vilken typ av teknik som är aktuell att använda sig av.  

Det större företaget arbetar en längre tid med det analoga verktygen för att idéerna ska  

utvecklas, utan att kännas som färdiga resultat. Detta skissarbete är framför allt viktigt för 

kommunikationen med kunder, då idéer och uppslag är det som ska stå i fokus, inte detaljer.

Användningen  av  kreativa  metoder  skiljer  sig  åt  mellan  företagen.  Det  mindre 

tvåmansföretaget har inget specifkt tillvägagångssätt för användningen av kreativa metoder, 

det varierar från projekt till projekt. Det större företaget med ett 10-tal anställda använder 

kreativa  metoder  i  mer  omfattande  projekt.  Då  fnns  en  klar  strategi  framtagen  med 

workshops för att generera idéer, utveckla och arbeta vidare med dessa. Detta företag har 

även arbetat fram en egen urvalsmetod för att välja ut de bästa idéerna vid idégenerering.  

Denna kreativa metod har  formats och bygger på tidigare erfarenheter inom företaget. 

Metoden selekterar ut de främsta idéerna genom att deltagarna i workshopen diskuterar 

mest kring dessa. 
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En annan skillnad mellan företagen är att det större företaget drar nyttja av externa 

personer, både experter och kunder. Studien visade att de mindre företaget inte använder 

sig av utomstående personer.

Då professionella kreatörer kan vara väldigt uppslukade i sitt arbete fnns risken att de 

inte är medvetna om vilka kreativa metoder som företaget använder sig av. Trots att studien 

visar  att  ett  fåtal  kreativa  metoder  förekommer,  kvarstår  möjligheten  att  fer  metoder 

används än vad som faktiskt uttalats. 
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Bilagor

Intervjufrågor

1. Vad arbetar företaget du jobbar på med?

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?

3. Har du några utbildningar bakom dig? Vilka?

4. Gör du något speciellt för att fnna inspiration?

5. Vilka kreativa metoder känner du till? 

6. Lärde du dig några kreativa metoder under utbildningen?

7. Använder ni kreativa metoder i designprocessen på företaget du arbetar?

7.1 Vilka kreativa metoder använder ni?

• Hur använder ni X metoden?

• När/vid vilka tillfällen används respektive kreativ metode?

• Varför har ni valt just denna kreativa metod/metoder?

8. Har ni inom företaget fått utbildning/genomgång i någon kreativ metod?

• Har du själv sökt information kring hur en viss kreativ metod fungerar? 

9. Har ni tidigare använt någon annan kreativ metod på företaget?
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10.  Arbetar ni i grupp eller enskilt (eller både och) under designprocessen?

11.  Är det någon speciell person som har ansvarar för designprocessen?

• Är detta alltid samma person?

• Vilka personer på företaget deltar vid tillfällen då idéer genereras?

12. Har ni en tydlig plan för hur ni arbetar i designprocessen?

13. Använder ni någon speciell lokal när ni arbetar i grupp?

• Beskriv den lokal/miljö ni befnner er i.

14. Vilken rekvisita för inspiration fnns när ni arbetar under designprocessen?

15. Vilka analoga verktyg använder ni under designprocessen?

16. Skiljer det sig vilka kreativa metoder ni använder beroende på vilket typ av uppdrag 

det är?

17. Beskriv i detalj hur första delen av designprocessen går till när ni jobbar.
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Enkätfrågor

1. Arbetar du kreativt?

 Ja (100%)

2. Vad har du för titel i ditt arbete?

• senior designer

• art director

• grafsk designer

• illustratör

• fashutvecklare

• byråchef

• utbildningsansvarig

• webmaster

• konsult

• tryckspecialist
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3. Vilka av dessa kreativa metoder har du hört talas om?
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4. Vilka kreativa metoder använder ni er av på ert företag?

5. Har du fått någon utbildning/genomgång av en kreativ metod?

Ja: 11 st.

Nej: 9 st.
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6. Hur arbetar ni på företaget under designprocessen?

7. Använder ni en speciell lokal när ni arbetar under designprocessen?

Ja: 5 st. 

Nej: 15 st.

8. Hur ser denna lokal ut?

• Vårat kontor, som vilket kontor som helst.

• Ingen speciell lokal.

• Det varierar från uppdrag till uppdrag. Whiteboard, projektor, etc.

• Konferensrum.

• Conference room with wireless, video presentation capability, walls have bulletin 

boards on 3 sides for hanging drawings, layouts, mockups and storyboards. Phone 
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line available for teleconferencing. Large central table with about a dozen chairs. 

And a coffee machine. Need coffee machine.

9. Vilka analoga verktyg använder ni under designprocessen?

• Papper, blyerts, dator (photoshop etc).

• Penna/papper för visuell kommunikation inom grupp.

• Vi skriver spontana tankar på post-itlappar och sätter upp framför oss och gallrar 

sen bort, samt sätter upp nya.

• Post its. bilder.

• Papper, färgpennor, post-it's, sax, tejp.

• Först papper och blyerts för att skissa upp (gör till 95% hemsidor). Sen börjar vi 

göra designskisser i PS och går vidare därifrån.

• Post-its, whiteboard, dator, keynote, pennor, etc.

• Vår formgivare sitter mest i kreativt jobb vid datorn o testar innan hon visar upp 

mer. Penna o papper för skissning förekommer oxå.

• Skissblock pennor post-it whiteboard.

• Papper, färgpennor, millimeterrutat papper

• Pen&Paper + iMac.

• Depends on what is being designed. Usually a storyboard with full description of 

the brief  broken down into subsections. Some ideas for imagery direction and copy.

• Pencil, paper, big sheets of  paper.

• Pen or pencil, paper, brain,hands, comfortable environment.

• Sketching, writing, diagramming, searching on google for text & images, adobe 

package.

10.Beskriv i detalj hur designprocessen går till när ni arbetar.

• Vi sätter oss ner och diskuterar projektet (oftast hemsidor). Vad för känsla ska 

förmedlas, vad för info ska fnnas (sitemap), vilken är målgruppen? Finns det något 

speciellt kunden gillar man behöver ta hänsyn till så diskuteras även det. Efter att 

man bollat idéer gör vi en skiss i Photoshop och jobbar sen vidare därifrån.
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• Jag tas in av uppdragsgivaren som teknisk/interaktionsmässig expertis. Vi 

diskuterar utifrån en idé eller bygger ett koncept från scratch.

• Första delen är att lyssna, sen all går åt sitt…nästa steg beror på så mycket svårt att 

ge en metod.

• Först papper och blyerts för att skissa upp (gör till 95% hemsidor). Sen börjar vi 

göra designskisser i PS och går vidare därifrån.

• Vi går igenom den kreativa briefen i ett uppstartsmöte. Sedan har vi fera 

(beroende på uppdragets storlek) idémöten . Sedan gör vi en toolbox, keynoye, 

mock-up etc för att visualisera idéerna.

• Alla idéer får komma till ytan de som inte kan simma sjunker energin läggs på de 

bra idéerna.

• Client has a plan. Initial group session is to elaborate on ideas how to best 

implement the plan. Storyboard is drawn up/discussed. Depending on what the 

project is, renderings may be developed which could be anything from quick 

sketches on a notepad for simple projects all the way to a full walk-thru video 

experience for more complex interior environment projects.

• Brainstorm ideas, just yell out anything you can think of, come up with as many as 

possible, no judgements...

• Clarifcation of  objectives: parameters, resources (budget, scheduling, vendors, 

communication politics, and so on...) and all the details from clients, managers, 

anyone involved including end users. (For the record, creative briefs rarely 

materialize beyond a cryptic sentence or two). So the frst part of  the design process 

for me is NOT creative. Rather, it's managerial: the mapping out of  the problem, 

and the resources to work creatively on it (step 2). It would be nice to be jump right 

in and be creative -- but I haven't been able to do much of  that for over 25 years -- 

since college!
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• Smooth transition from idea to concept works due to freedom of  constraints. 

That's how it works. Good luck.

• Localizing the problems of  the tasks at hand. Researching for possible solutions - 

searching on google/talking in the task group/ask in an internet forum. Setting up 

criteria (design principles/rules/program) for the task. Start doing some designs, 

while repeating the initial steps over and over again.
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