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Abstrakt
Vi ämnar, med denna uppsats, att utforska det  kreativa området efter ett fenomen vi valt  att kalla för 

Det kreativa samarbetet. Uppsatsen undersöker om huruvida en arsenal av kreatörer inom olika 

kompetensområden kan vägas mot den ensamma kreatörens arbetssätt. Sammanfattningsvis vill vi 

undersöka kombinationen av de två begreppen kreativitet och samarbete och dessas inverkan på en 

arbetsprocess inom kreativt skapande.

 Nyckelord: Medieteknik, Kreativitet, Kreativt samarbete, Företagsprofilering.

Abstract
We mean, with this essey, to explore the creative field in an effort to find the fonomenon we chose 

to call The creative collaboration. The essey explores whether or not  an arsenal of creators within a 

diversity of different areas of expertise can outweigh the single independent creator’s way of work. 

In conclusion; we mean to explore the combination of the two terms creativity and collaboration 

and these terms effect on a workingprocess within the creative field.

 Keywords: Media technology, Creativity, Creative collaboration, Company profiling.
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Förord
Vi vill inleda detta examensarbete med att beskriva vår passion och vårt brinnande intresse för 

kreativitet inom företagsprofileringen. Vi har sedan starten av vår tre års utbildning på BTH haft  en 

kärlek för produktioner som riktade sig till att marknadsföra företag, produkter eller tjänster. 

Utmaningen och belöningen med att arbeta för och med människor upplevde vi snabbt som givande 

och underhållande. Vi idkade fort  roller efter erfarenhet och intresse och kompletterade varandra på 

ett  produktivt och effektivt sätt. Detta blev grunden för vad som skulle komma att bli vårt 

examensarbete som vidrör områdena kreativt samarbete, medieteknik och företagsprofilering. Det 

har varit en givande och utvecklande tid för oss och det har även givit oss en försmak på hur 

reklambranschen ser ut  och hur de jobbar. Vi hoppas att  ni som läser får en klarare bild av ämnet vi 

berört.

 Vi vill också passa på att tacka alla som bidragit till att denna analys och diskussion kunnat 

genomföras. Ett stort tack till kreatörerna på Södra Esplanaden som vi fått jobba hos under tre 

månader, deras öppenhet och glädje har haft en otroligt positiv inverkan på oss när vi skrev detta.
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1. Inledning
I många projekt, oavsett bransch eller storlek, finns alltid en fråga om hur många man behöver vara 

för att få ett projektet att bli tillräckligt bra. Frågan om balansen kring kostnad och utveckling är 

ständigt i centrum när vi väljer att släppa in fler människor och dessas synpunkter på ett arbete som 

skulle kunna produceras av en enstaka individ med de krävda grundkunskaperna. Med fler 

kompetenser krävs mer pengar och mer administration, men hur påverkas egentligen ett  projekt av 

ett  större utbud av olika individers kunskaper? Är det så som talesättet säger; ”ju fler kockar desto 

sämre soppa” eller kan en större samarbete mellan kreativa människor leda till ett bättre 

slutresultat? Och kan ett större samarbete inom det kreativa skapandet väga upp för de ekonomiskt 

problematiska bitarna i samma fråga?

 Denna C-uppsats utgår ifrån tidigare kända teorier om kreativitet, samarbete, medieteknik 

och det sammansatta fenomenet kreativt samarbete. Uppsatsen verkar till att  starta en diskussion 

kring hur saker och ting görs i branschen inom företagsprofileringar och, utifrån ett medietekniskt 

perspektiv, belyser den huruvida skillnaderna- och likheterna kan användas för att motivera 

ändringar i kreativa arbetsprocesser.

 Mycket av det intresse som denna uppsats bygger på har vi fått från vår tid på Södra 

Esplanden, en kreativ studio bestående av 16 kreatörer i helt olika kreativa områden som hjälps åt  i 

olika projekt  och uppdrag. Södra Esplanden är baserade i Lund, där vi tillbringade 13 veckor med 

att hjälpa dem med deras vardagliga arbete och kreativa utmaningar.
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2. Problemområde
I detta kapitel redogör vi för vår centrala frågeställning, samt för vårt  syfte och motivation att 

fördjupa oss inom vårt valda område. Kapitlet kommer även att  handla om hur vi på bästa sätt 

avgränsar vårt arbete för att koncentrera mängden teori för att få ut mer kvalitativ och relevant 

information genom vår frågeställning.

2.1 Bakgrund
Det kreativa samarbetet tolkas lättast som sammansättningen av flera kreatörers olika kunskaper. 

Inom området om kreativt samarbete finns det många skilda åsikter, i synnerhet i frågan om vad 

som är kreativitet. Genom åren har det uppkommit många teorier och försök till att kartlägga 

fenomenet kreativitet. Många av dessa teorier bygger på den gamla och respekterade modellen av 

Graham Wallas från 1926 som vi kommer att ta upp i ett senare skede av denna uppsats.

 Allt eftersom den medietekniska branschen har utvecklas genom åren har kreativiteten i 

detta område satts på prov. Det har blivit enklare att faktiskt producera medietekniskt material och 

slutresultat genom digitala medel. Det har dock, till synes, inte blivit lättare att utforma material 

som bygger på en innovativ och kreativ grund. Inte heller har det  blivit lättare att utforma material 

som besitter en nödvändig relevans för produktionens syfte. Hur lätt det än är att producera material 

måste det ändå bygga på en kvalitativ grund. På grund av en ekonomisk problematik, gemensamt 

med en ny digital teknik, är det idag vanligt med ensamma kreatörer som skall klara många olika 

arbetsformer på samma gång. De skall även klara av att producera stora projekt och arbeten helt 

själva. Frågan är bara om dessa ensamstående kreatörer kan utveckla material likvärdigt det som 

skapats av flera instanser, utan att riskera kvalité och relevans i slutresultatet.

2.2 Frågeställning
I syfte att fördjupa oss i kombinationen av begreppen kreativitet och samarbete har vi formulerat en 

frågeställning vi hoppas kan hjälpa oss att tygla vår breda utmaning.

 Frågan vi valt att ställa oss lyder: Hur definieras ett kreativt samarbete av kreatörer inom 

medieteknik och hur påverkar detta samarbete arbetsprocessen i en företagsprofilering?
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2.3 Syfte
Vi ämnar, med denna uppsats, att upplysa läsaren om begreppet kreativt samarbete och hur man på 

bästa sätt kan applicera denna teknik på den kreativa arbetsprocessen. Vi ämnar att  utforska 

sambandet mellan olika individers roller och hur de kompletterar en fortgående arbetsprocess fram 

till en slutprodukt, samt dokumentera gruppdynamiken som äger rum under den kreativa 

arbetsprocessen och hur detta fenomen påverkar gruppens arbetssätt och slutresultat. Vi vill i kort 

undersöka hur en skapande arbetsprocess påverkas av ett kreativt samarbete i förhållande till ett 

projekt som utförs av en ensam och självständig individ. Detta för att på bästa sätt redogöra för ett 

nytt verktyg för kreatörer; det kreativa samarbetet.

2.4 Avgränsning
För att  lättare tygla de två mycket  breda och diskuterade beståndsdelarna i begreppet ”kreativt 

samarbete”, det vill säga begreppen kreativitet och individers samarbete, har vi valt att avgränsa oss 

till en mycket koncentrerad form av kreativt och medietekniskt arbete; en företagsprofilering. En 

företagsprofilering, vars betydelse vi kommer att  förklara i kapitlet för teori i denna uppsats, äger 

enligt vår uppfattning många av de delar som är nödvändiga för att testa ett medietekniskt 

samarbete mellan människor med olika kompetenser i en situation som kräver mycket  kreativitet. I 

kort är syftet  med att fokusera på just en företagsprofilering; att redovisa våra framtida teorier och 

analyser på den kreativa sektorn, samt att lättare kunna poängtera eventuella ståndpunkter och 

brister med ett kreativt samarbete i en realistisk och konkret situation.

3. Teori
I detta kapitel redogör vi för tidigare studier och teorier som skall utgöra grunden för vår 

undersökning, i syfte att få ett så korrekt svar på vår frågeställning som möjligheterna tillåter. Vi har 

valt att lägga upp  detta kapitel i en noggrant uttänkt ordning där vi först talar om människans 

förmåga att  samarbeta, bland annat genom att  belysa teorier av Matt Ridley om samarbete mellan 

människor (Ridley, 2010). Kapitlet kommer sedan att fortgå mot begreppet  kreativitet och försöka 

etablera en teoretisk betydelse för detta vida tolkade och omdiskuterade fenomen. 
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 Huvudsakligen kommer kapitlet handla om att etablera de begrepp som utgör 

beståndsdelarna i det fenomen vi valt att  fokusera på; det kreativa samarbetet. Kapitlet kommer 

även ta upp de delar som avgränsar vår frågeställning i syfte att  förklara för läsaren hur en 

företagsprofilering rent teoretiskt kan förklaras, samt hur en sådan profilering kan gå till i en normal 

situation.

3.1. Samarbete
Matt Ridley nämner i sin teori ”When ideas have sex” (Matt Ridley  : TED, 2010) att  ”Nobody 

knows how to make a computer mouse”, som översatt till svenska betyder att ingen människa på 

jorden vet hur man bygger en datormus, en uppfinning som många uppfattar som simpel. Ridley 

menar med detta uttalande att ingen människa besitter alla de kunskaper om hur man faktiskt tar 

fram och anrikar de material som behövs för att  skapa en datormus. Ridley hänvisar nyfikna på 

detta fenomen till boken "I, Pencil - 50th anniversary edition"  (2008) av Leonard E. Read, en 

filosof inom ekonomiområdet. 

 Reads teorier beskriver samma fenomen som Ridley  talar om i form av hur ingen människa 

egentligen vet hur man gör en penna. I boken skriver Read om en enkel blyertspenna ur ett 

förstapersonsperspektiv som förklarar om pennans egna komplexitet. Kärnan i teorin är det faktum 

att det finns många olika delar i en enkel blyertspenna och enligt både Ridley och Read har ingen 

människa kunskapen om hur man egentligen producerar denna, till synes, enkla uppfinning från 

grunden. Reads penna fungerar, likt Ridleys datormus, som en metafor för ett  närmast  oändligt antal 

sammansatta produkter vi använder varje dag i vårt samhälle. De båda menar att  en individ som 

skulle veta hur man faktiskt producerar en penna i så fall måste besitta väl utvecklade kunskaper 

och erfarenheter inom samtliga material i pennan. Individen måste också veta hur man bryter, 

anrikar och behandlar dessa material från dess naturliga utförande i vår natur. 

 Både Read och Ridley menar att det är de olika kunskaperna hos alla de som varit delaktiga 

i att ta fram grundmaterialen, såväl som de människor som fraktat materialet från världens alla hörn 

och satt  ihop pennan i dess slutproduktion, tillsammans besitter kunskapen av att producera denna 

enkla blyertspenna. Detta skapar en intressant situation där ingen i det långa ledet av producenter 

vet hur man faktiskt bygger upp denna enkla uppfinning, som pennan ofta anses vara.
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3.1.1. Samarbete i historien

Ridley talar även i sin teori om att ”Trading is 10 times as old as farming. People forget that”. Han 

talar alltså om att handeln är tio gånger äldre än vad odling och farmarbete är. Handeln, säger 

Ridley, är ett mycket gammalt fenomen och är även det som, tillsammans med människors olika 

erfarenheter och kunskaper, gjort att  människan utvecklats i den enorma fart man kan se i vår 

historia. Ridley  resonerar därmed att handel är en uråldrig form av samarbete och menar att likt ett 

rent skapande samarbete, öppnar för att  en ensam individ inte behöver göra allt  själv. De kan istället 

stå på andras axlar i sitt uppfinnande av lösningar. Detta, menar Ridley, är ett tydligt exempel på 

begreppet samarbete.

3.1.2. ”The Collective Brain”

Ridley talar även i sina teorier om att det finns en enorm nytta i att  kartlägga hur människor 

interagerar och skapar idéer tillsammans. När vi uppfinner något står vi enligt Ridley  alltid på andra 

uppfinnares axlar, då vi använder deras uppfinningar som utgångspunkter och byggstenar i vårt eget 

arbete. På så sätt ser Ridley en metafor för vad som skulle kunna beskrivas som en gigantisk 

”kollektiv hjärna”. Denna metaforiska hjärna har han valt att kalla för ”The collective brain” och 

bygger på principen att olika människor har olika kunskaper som alla är beroende av varandra för 

att  bygga något större än vad individen själv är kapabel till. I denna teori fungerar den samarbetande 

individen endast som en liten del i ett  mycket större nätverk, lite som en mikroskopisk neuron i en 

gigantisk hjärna. Det  är denna ständigt insamlande hjärna som får en idé eller en producerad 

produkt att bli mer avancerad än vad en vanlig människa kan förstå, då den bygger på kunskaper 

och erfarenheter från miljontals människor, och kan enligt Ridley även vara förklaringen på den 

tidigare nämnda teorin om varför ingen vet hur man bygger upp en penna från dess naturliga grund.
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3.2. Kreativitet
Kreativitet är enligt många ett nästintill odefinierbart område, men ett som skapar mycket 

diskussion. Det  finns många tankar och åsikter kring hur kreativitet kommer till, hur den påverkar 

och hur det  slutar. Mihaly Csikszentmihalyi har försökt tygla detta och skriver i sin bok 

”Creativity” (1996) att  många individer hävdar att de vet hur kreativitet fungerar och hur man sätter 

igång flödet i hjärnan som leder till idéer. Han utvecklar detta genom att skriva ”Creative 

individuals usually have their own theories- often quite different from one another”. Med det menar 

Csikszentmihalyi att kreativitet kan nå människor på många olika sätt och att det inte finns något 

säkert program som fungerar på alla. 

 Robert Galvin (1996) säger att ”Creativity consists of anticipation and commitment”. Direkt 

översatt blir det ”Kreativitet består av förväntan och engagemang”. Förväntan, förklarar han, är att 

ha en vision av något som kommer bli viktigt i framtiden innan någon annan har kommit på det. 

Engagemanget är tron som får en att göra visionen till verklighet trots tvivel och missmod. Detta 

stöds av nationalencyklopedins beskrivning av ordet ”kreativitet”. Där beskrivs det som ”förmåga 

till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.

3.2.1. En kreativ modell

Graham Wallas (1926) är bland de första som skapade en modell av processen att bli och vara 

kreativ. Han förklarar det som fyra faser, ”preporation; incubation; illumination and verification”. 

 Den första fasen i modellen är förberedelse; den består av att  man ska lära sig så mycket 

som är möjligt om det specifika området eller problemet man vill vara kreativ inom. Den andra 

fasen är ruvning; Wallas beskrev detta som en tid då man skulle avskilja sig från problemet man 

fokuserat på och ge det tid att utvecklas. Han märkte att många kreatörer kom på lösningar när de 

inte var fokuserade på uppgiften eller problemet utan snarare när de gick ifrån det. Den tredje fasen 

är belysning; punkten då det bara säger ”click” och en ny idé har fått liv. Denna fas kommer efter att 

du låtit ditt sinne vila och problemet fått  utveckla sig själv. Den fjärde och kanske viktigaste fasen 

är bekräftande; det är den fas då du testar om din idé faktiskt löser problemet eller gör en 

förbättring på något. Denna fas beskriver Wallas som extremt väsentlig då många idéer inte löser 

det faktiska problemet.
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3.3. Det kreativa samarbetet
Erik Lerdahl (2001) skriver”In a world of increasing complexity of products and services and 

shorter time to market, it is becoming increasingly important to build up teams and networks of 

employees with expertise from different domains in order to solve integrated design problems”. Det 

Lerdahl vill förklara är att i en konstant expanderande omgivning är ett samarbete väsentligt för att 

lösa allt mer komplexa problem. En person kommer att  ha problem att lösa en uppgift då den har 

utvecklats och kräver mer än kunskap inom ett  område för att lösas. Men med ytterligare 

kompetenser som kan komplettera de bitar som saknas kan den uppgiften bli lättare att genomföra.

3.3.1 Det kreativa samarbetet i praktiken

När Charles Leadbeater (TED, 2005) först  ställde sig själv frågan Vem uppfann Mountainbiken? 

svarade han, som säkerligen många andra skulle gjort; att han trodde att denna terränganpassade 

cykel blev uppfunnen i ett mycket avancerat testlabb, ägt och utvecklat av ett internationellt företag 

med stort kapital, alternativt av ett ensamt geni i ett litet garage. Men denna cykel uppfanns i själva 

verket av användarna själva, mestadels unga människor från norra Kalifornien i USA som ville 

cykla i extrema och bergiga förhållanden. De tyckte att  de äldre standardiserade cyklarna var för 

tunga och de redan sportsligt anpassade cyklarna var för lätta och graciösa, då de var designade för 

att ha hög fart på plana vägar.

 Dessa unga amerikaner kombinerade idéer från tusentals globalt utspridda människors olika 

uppfinningar. Med hjälp  av ett gigantiskt nätverk, sammansatt av människor med olika erfarenhet 

och önskemål, lyckades de skapa ett nytt cykelfenomen som passade både dem och deras 

likasinnade. Det är just detta som blir Leadbeaters viktigaste ståndpunkt i sitt upplägg om 

ursprunget av denna cykel. Leadbeater hävdar att denna uppfinning bygger på tusentals olika idéer 

som tillsammans utgör en produkt skapad av tusentals olika människors åsikter på hur den perfekta 

terränganpassade cykeln skulle vara utformad. En situation och en lösning som också går hand i 

hand med den tidigare nämnda teorin av Matt Ridley om den kollektiva hjärnan.
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3.4. En företagsprofilering
För ett företag ska lyckas överleva i dagens marknad krävs nästan alltid ett starkt ansikte utåt. En 

stark och uttrycksfull företagsprofil kan betyda skillnaden för dess berömmelse eller förfall, för ett 

företag är detta väldigt viktigt. 

 Jesper Jacobsen (2005) skriver i att ”En viktig aspekt då ett företag ska etablera sig på 

marknaden idag, är att visa ett tydligt ansikte utåt.” Han skriver i om vikten av en profil då kunder 

lättare kan komma ihåg företaget och placera in det i sin rätta marknadsposition. Enligt 

Nationalencyklopedin (2011) kan ordet profilering beskrivas som ”ett förfarande eller en process 

genom vilken ett företag försöker få profil, identitet och image att överensstämma.”.

3.4.1. Relevans med kunskap

I en profilering handlar det inte endast om att leverera något som fungerar utseendemässigt. Hans 

Brindfors säger i en intervju att ”Bra kommunikation är ett resultat av kunskap. En förståelse för 

företagets värderingar, kärnvärden och ambitioner är ett krav för att skapa något relevant.” (2011 

Cap&Design No.3, 32). När Brindfors talar om en profilering, betonar han att en omfattande 

förståelse för företaget måste finnas för att  hitta en lösning som skall fungera. Och som dessutom 

skall ha en korrekt betydelse. Relevansen i ett uppnått slutresultat är något som är mycket viktigt 

enligt Brindfors som också säger att detta kan uppnås med hjälp av kunskap, både före och under 

produktionens gång. Brindfors fortsätter också att tala om hur kreativitet och diversitet inom 

tänkande och problemlösning, är nyckeln till att hitta en relevant lösning för ett profileringsuppdrag.

3.4.2. Olika arbetsroller

I många fall vänder sig företag till reklambyråer för en profileringsuppgift. En reklambyrå beskrivs 

av Wikipedia (2011) som ”A service business dedicated to creating, planning and handling 

advertising för its clients.”. Översatt är en reklambyrås roll är att  ansvara och undersöka företagets 

kunder, deras strategi och deras roll i marknadsvärlden. För att sedan exempelvis skapa en profil 

som speglar företagets anda, eller en kampanj rörande något nytt som sker hos företaget. En 

reklambyrå kan verka inom flera områden rörande marknadsföring men också vara specialiserade 

på enstaka. På en reklambyrå som verkar inom flera områden finns ofta olika arbetsuppgifter som 

tilldelas de som arbetar där. Dessa arbetsroller blir väsentliga när de senare delas in i grupper som 

ansvarar för byråns klienter. Arbetsrollerna som frekvent förekommer på en reklambyrå är art 
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director, creative director, copywriter, grafiska formgivare, projektledare och originalare. Dessa 

personer besitter en unik kompetens som kompletterar varandra i skapandet av ett koncept.

4. Tillvägagångssätt
I detta kapitel redogör vi för vårt val av metoder för att genomföra en undersökning av vår 

frågeställning. Vi kommer i kapitlets gång ta upp frågan om hur ett  enskilt case generellt kan 

redogöra för en typisk arbetsprocess i en företagsprofilering. Vi kommer även ta upp diskussionen 

om olika intervjutekniker, dess metoder och varför vi valt  att fokusera på en viss typ av modell för 

våra kommande intervjuer.

4.1. Case-studie
Då ett mål med vår frågeställning är att  ta reda på hur en arbetsprocess i en företagsprofilering kan 

påverkas av ett kreativt samarbete är ett krav att i praktiken undersöka detta fenomen. Enligt Martin 

Stjernquist (2001) kommer casemetodikens ursprung från Harvard Business School och är en 

undervisningsform som involverar ett mer aktivt student-deltagande. Detta omfattar oftast att de 

lärande tar del av ett fall eller ”case” som givits dem, istället för att passivt arbeta igenom något 

med strikt handledning av en överordnad eller lärare. Tanken med casemetodiken är att  studenterna  

själva, med tillhandahållen hjälp  från någon oftast mer insatt i problemet, skall lösa fallet med hjälp 

av observation, analys och problemlärande. Vårt val av metod är därför ett  problembaserat lärande 

som utgår från en observation och analys av ett praktiskt utövande inom vårt valda problemområde. 

Med denna beskrivning på en case-studie och ett problembaserat lärande, bedömer vi denna metod 

som ett mycket rimligt alternativ när vi ställs inför vår frågeställning. En frågeställning som kräver 

en mycket praktisk undersökning. Vi bedömer att vi på bästa sätt kan få insyn i vårt problemområde 

genom att  själva befinna oss mitt i det  och försöka lösa de problem som profileringsbranchen möter 

varje dag. Vi bestämde oss därför i detta skede för att, under vår undersökningstid, jobba 

tillsammans med kreatörer i en faktisk företagsprofilering. Samt utföra en case-studie under tidigare 

nämnda premisser där vi med hjälp  av deltagande och observation lär oss om deras vardagliga 

problem och dessas lösningar.
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4.1.1. Södra Esplanden

För att fördjupa- och klargöra om vad kreativt samarbete innebär, arbetade vi under två månader på 

Södra Esplanaden. Södra Esplanaden är en kreativ studio med en direkt ingång på kreativ 

kommunikation. Det involverar bland annat visuella identiteter, företagsprofiler, kampanjer, 

illustrationer, design och artiklar. Deras omfång inom kreativ kommunikation är mycket bred och 

det var just detta som intresserade oss att utföra vår studie där.

 Södra Esplanaden är ingen vanlig reklam- eller kommunikationsbyrå. I företagets egen 

beskrivning ”Så fungerar SE” står det att  de vill ”synliggöra, stötta och lyfta kreativa företag som 

på olika sätt arbetar med kommunikation”. Det skapar en ny  dimension till hur man kan jobba 

kreativt med kommunikation. Istället för att rikta in sig på en väg inom kommunikativa former 

breddar Södra Esplanden sitt varumärke genom att låta alla som jobbar inom det fältet få en chans 

att  vara delaktiga. Det har gjort att Södra Esplanaden nu består av 18 olika företag som alla jobbar 

inom fältet kreativ kommunikation.

4.1.2. Relevansen av ett enskilt case

Den mest centrala delen i vårt arbete syftar mot att tillämpa ett kreativt samarbete på en 

arbetsprocess inom en företagsprofilering. Därför blir en mycket viktig del i vår undersökning att 

etablera ett sorts basutförande av denna kreativa arbetsprocess. Det  är viktigt att  detta basutförande, 

så noga som möjligt, redovisar de generella för- och nackdelarna med ett eventuellt tillämpat 

kreativt samarbete. Detta är i synnerhet viktig information som påverkar vår insikt om hur vårt 

arbete skulle kunna påverka en arbetsprocess i en situation som kräver skapande genom kreativitet.

 För att på bästa sätt redogöra för hur en arbetsprocess inom en företagsprofilering normalt 

går till, har vi valt att fokusera mycket av vårt val av genomförande på en case-studie. Vi vill alltså i 

producerande stund även studera vårt arbete tillsammans med Södra Esplanden i en 

företagsprofilering. Förhoppningen är att  detta kan resultera i en studie där vi följer en arbetsgrupp i 

den stund de utför arbetet tillhanda; en företagsprofilering i en realistisk situation. För att denna 

metod skall fungera på ett korrekt  sätt och tillge oss ett trovärdigt resultat måste dock denna 

metodik ifrågasättas. Kan man generalisera en hel bransch med hjälp av en undersökning av ett 

enskilt  case? Bent Flyvbjerg skriver i sin uppsats ”Five Misunderstandings About Case-Study 

Research” (Flyvbjerg, 2006) om fem misstag man lätt gör i tolkningen om betydelsen av en enskild 

case-studie.  Flyvbjerg skriver i inledningen av sin text att ”The view that one cannot generalize on 
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the basis of a single case is usually considered to be devastating to the case study as a scientific 

method.” Detta kan översättas, i korthet, till att det finns en kraftig inställning till att man inte kan 

generalisera utifrån ett enskilt case. Detta är enligt Flyvbjerg mycket skadligt mot case-studiers  

vetenskapliga trovärdighet. Flyvbjerg fortsätter sedan i sin uppsats att  försöka motbevisa denna 

ståndpunkt. Han skriver att  en studie av ett case är att betrakta de praktiska erfarenheterna hos de 

som utövar ett specifikt  arbete. Han hävdar även att  ”It is only because of experience with cases 

that one can at all move from being a beginner to being an expert”. Flyvbjerg säger därmed att det 

krävs en erfarenhet baserad på case-studier för att man skall kunna höja sin kunskapsnivå. 

 Hans Eysenck skriver i sin bok ”A Textbook of Human Psychology” (1976) det som kom att 

bli den viktigaste ståndpunkten i vårt val av case-metodiken - “sometimes we simply have to keep 

our eyes open and look carefully at individual cases - not in the hope of proving anything, but 

rather in the hope of learning something!” Eysenck skriver då att genom att undersöka ett case kan 

man, istället för att erhålla grundliga bevis, istället erhålla lärdom - något vi tycker är en mycket bra 

utgångspunkt i vår undersökning. Flyvbjerg understryker också i sin egen reflektion att en case-

studie, i många fall, inte kan fungera som en ensam källa av information. Han skriver att en 

kombination av en case-studie och en forskning i ett större sammanhang är en mycket bra lösning, 

och att en sådan skulle ha potential att  grunda informationen både i teori och praktik. 

Sammanfattningsvis tycker alltså både Flyvbjerg och Eysenck att en case-studie är mycket 

nödvändig och är i princip en ensam faktor i utbildningen av praktisk kunskap och erfarenhet.

 Med ovannämnd information klarlagd bedömer vi att en användning av en case-studie inte 

bara är nödvändig. Den har också stora möjligheter till att redogöra för många generella sanningar 

om arbetsprocessen inom en företagsprofilering och det kreativa samarbetets påverkan. Dock kan 

inte den totala undersökningen bygga på information från endast denna metod då en case-studie 

enligt både Flyvbjerg och Eysenck bäst visar på en praktisk tillämpning av teorin, och oftast inte 

tvärtom. Problemet i sin helhet med att  endast ägna sig åt en case-studie skulle vara att den 

undersökta målgruppen blev allt  för smal. En case-studie är dock ypperlig för att hjälpa oss besvara 

frågan om hur ett kreativt samarbete påverkar en kreativ arbetsprocess. 

För att vidare besvara den andra delen av vår frågeställning; ”hur definieras fenomenet kreativt 

samarbete av kreatörer” krävs alltså ytterligare metodik för att bekräfta vårt  resultat i en större 

utsträckning.
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4.2. Intervjuer
Vårt mål med denna metod är att intervjua ett flertal kreatörer inom vårt undersökningsområde för 

att  vidare försöka besvara delfrågan ”hur definieras fenomenet kreativt samarbete av kreatörer”. På 

detta sätt kan vi belysa olika åsikter från olika håll för att lättare hitta sammanhang och en eventuell 

röd tråd som binder samman fenomenet  kreativt  samarbete i praktiken. En mycket viktig del i detta 

moment är att  vi vill intervjua kreatörer utanför Södra Esplanden. Dessa intervjuer hoppas vi kan 

hjälpa oss få en bredare tolkning av det kreativa samarbetet i praktiken. Vi hoppas även att den skall 

öka den universella trovärdigheten av ett sådan tolkning genom att bidra till en breddad 

undersökning och fungera som ett komplement till tidigare nämnd case-studie. Nedan beskriver vi 

de metoder och tekniker vi valt att använda till våra kommande intervjuer.

4.2.1. Olika intervjutekniker

Det finns flera olika tekniker att  tillämpa under en intervju. Vissa fungerar för mer strukturerade 

ändamål, för att exempelvis få svar på specifika frågor, och andra öppnar upp för diskussion och 

utveckling. I en uppsats av Erik Ljungar (2008) framhåller han ett  citat från på boken praktisk 

intervjuteknik  där han skriver att ”en intervju bör vara ett utbyte mellan två människor, där är det 

mycket viktigt att den som intervjuas inte känner sig utnyttjad eller blir kränkt. Intervjuaren ställer 

nämligen alltid en rad krav på sitt ”offer””. Han menar att  de är ytterst  viktigt att hitta rätt 

förhållanden för intervjuaren och respondenten. För att förtydliga vikten av det, upprepas samspelet 

mellan intervjuare och respondent i flera liknande uppsatser om intervjuteknik. Håkan Jonsson 

(2009) skriver att ”Konsten att intervjua är konsten att förstå och hantera samspelet med 

respondenten.”. För att få en klarare bild har vi strukturerat  upp intervjudelen i teknik, metod och 

modell. Enligt Bogden Efimov och Robin Ingbrant (2008) finns det tre olika typer av 

intervjutekniker. De tre kallas Strukturerad intervjuteknik, semi-strukturerad intervjuteknik och 

ostrukturerad intervjuteknik. Nedan följer en beskrivning på dessa tre typer utifrån deras C-uppsats. 

De kan nämnas vid olika namn men koncepten är den samma.

 Strukturerad intervju är en intervjuform där frågorna är förutbestämda och noggrant valda. 

Respondenten får förhålla sig till frågorna som ställs och ges inte andrum att utveckla någon fråga 

till exempelvis följdfrågor eller diskussion. 
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 Vid en Semi-strukturerad intervju finns förutbestämda frågor men det ges chans för 

utveckling och diskussion. Detta kan leda till en fördjupning inom ett visst område och nya 

perspektiv på tidigare betrodda slutsatser. 

 Den sista intervjutekniken, ostrukturerad intervjuteknik, bygger på friheten att kunna 

utveckla frågor på plats. Det finns inga förutbestämda frågor och inga mallar att utgå ifrån, allt 

baseras på hur intervjun styrs upp när den väl tar plats. 

Sammanfattningsvis har vi valt att gå efter en semi-strukturerad intervjuteknik då vi har ett tydligt 

mål men med frågor som är subjektiva. Vi vill ha svar på frågorna men är angelägna om att starta en 

diskussion och en chans för djupare analys av våra frågor med kreatörerna vi intervjuar.

4.2.2. Trattmodellen

Vi har valt att använda oss av Trattmodellen, nedan följer en beskrivning som också fungerar som 

vår motivation till varför. Trattmodellen är vanligt återkommande och ofta använd i 

intervjusammanhang. Vi valde modellen efter Jan-Axel Kylén (2004) som skriver att den skapar en 

lugn och naturlig intervjusituation. Modellen beskrivs av Maria Björklund och Ulf Paulsson (2003) 

som ”De olika underrubrikerna följer en bestämd ordning där området successivt insnävas. Denna 

modellen brukar kallas trattmodellen.” De beskriver modellen i sex beskrivande steg. I det första 

steget beskrivs ramarna som anges in intervjuplanen för respondenten. I detta skede förklarar man 

vem man är, hur intervjun kommer gå till, hur den skall komma att dokumenteras och hur den 

senare skall användas. Detta skede kan göras innan själva intervjun. Det  skapar förtroende och ger 

ett  lugn hos respondenten. Det andra steget  är fria och öppna frågor som kan och får leda till något 

utsvävande svar. Här skall uppmuntrande frågor ställas och skapa diskussioner och följdfrågor. I 

detta skede är det väldigt viktigt att lyssna på respondenten. I det tredje steget så konkretiserar man 

sina frågor och börjar fråga efter eventuella detaljer. Det kan vara förutbestämda frågor men också 

frågor som utvecklats från det tidigare steget. Här skall man fråga efter faktastöd eller beskrivningar 

om det behövs. I det fjärde steget kontrollerar man uppgifterna som dokumenterats. Man upprepar 

vissa delar och frågar om man uppfattat allt  rätt eller om något blivit fel. I det femte steget 

sammanfattar man sina anteckningar och berättar mer utförligt om vad syftet med intervjun är. 

Notera om respondenten upplever något som oklart och be denne utveckla. I det sista steget tackar 

man för sig och berättar vad som händer härnäst. Man frågar om man får återkomma och något 

behöver kompletteras eller om något blivit oklart under sammansättningen i senare skede.
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4.2.3. Våra frågor

Med följande frågor hoppas vi kunna få svar som utförligt utvecklar en beskrivning på fenomenet 

kreativt samarbete. Vi hoppas erhålla en vid syn på detta fenomen, samt hitta råda trådar att knyta 

ihop en, eventuell, universell definition av fenomenet inom den kreativa branschen.

1. Hur många personer är normalt med i arbetsprocessen i en företagsprofilering?

 1.1. Vilka är de olika arbetsrollerna i en typisk arbetsprocess i en företagsprofilering?

  1.1.1. Hur interagerar dessa olika arbetsroller med varandra?

  1.1.2. Är alla på plats hela tiden?

 1.2. Är antalet gruppmedlemmar dynamiskt anpassat efter projektet?

 1.3. Hur demokratisk är er arbetsprocess?

2. Hur viktigt är samarbete i en arbetsprocess inom en företagsprofilering enligt dig?

3. Vad är kreativitet enligt dig?

4. Vad är ett kreativt samarbete enligt dig?

 4.1. Hur använder ni er av kreativt samarbete?

För att kunna nyttja kunskapen av de tänkta intervjuerna kommer vi behöva analysera vårt 

inspelade och noterade material från den tänkta respondenten. Detta kommer involvera ett djupt och 

noga genomarbete av det material vi får med oss från våra semistrukturerade intervjuer. Det tänkta 

tillvägagångssättet för analysen blir att hitta lik- och olikheter i materialet, sedan noga bearbeta 

detta material för att hitta en eventuell gemensam definition av vårt forskningsområde. Denna 

information skall vi sedan jämföra med tidigare teorier om vad kreativitet, samarbete och kreativt 

samarbete är, och därefter skapa en diskussion.

4.2.4. Vårt sammanfattande genomförande

Vi ämnar sammanfattningsvis, med stöd av information och teorier etablerade ovan, att  genomföra 

vår undersökning av vår frågeställning genom följande två steg: (1) Etablera ett grundläggande 

utförande av en arbetsprocess utförd av flera individer mot en företagsprofilering för att hitta 

generella sanningar om en sådan i dagsläget, samt hur ett kreativt samarbete potentiellt kan påverka 

denna arbetsprocess inom kreativt skapande. Vi gör detta genom att studera vårt arbete tillsammans 

med Södra Esplanden i en realistisk företagsprofilering. (2) Utföra ett flertal intervjuer med olika 
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kreatörer inom profileringsbranschen, dessa utanför Södra Esplanadens väggar. Intervjuerna 

kommer att vara baserade på trattmodellen, detta för att lättare skapa mer fria svar på våra frågor. Vi 

hoppas på detta vis erhålla större kunskap  om hur individer inom denna kreativa bransch ser på 

påverkandet av ett kreativt samarbete.

5. Resultat
Under kapitels gång kommer vi att redogöra för de resultat vi lyckats få fram med hjälp  av vårt val 

av metoder i föregående kapitel. Vi redogör för hur en företagsprofilering går till på det kreativa 

kontoret Södra Esplanden, samt hur olika kreatörer definierar begreppet och fenomenet  kreativt 

samarbete genom ett flertal personliga intervjuer.

5.1. Case-studie
Vi jobbade tillsammans med de 18 olika egenföretagarna under samlingsnamnet och det kreativa 

kontoret Södra Esplanden under tre månaders tid. Under denna tid har vi gång på gång sett hur olika 

kreativa arbetsgrupper formades för att ta sig an nya uppgifter. Man anpassar sig alltid till uppdraget 

och såg ständigt till sina och sina kollegors kunskaper, men också varandras gränser. Det gjorde det, 

enligt många av dem, mycket lätt  att  veta vem man skall vända sig till. ”Att se till sina egna gränser 

är också ett bra sätt att veta när man behöver kalla in extra hjälp” säger en av kreatörerna på 

kontoret.

 På Södra Esplanden ser man dessa gruppuppbyggnader som ett mycket nödvändigt medel i 

mestadelen av deras produktioner, även om många mindre projekt hanteras individuellt. Man ser 

den ekonomiska fördelningen av ett uppdrag som ett mycket nödvändigt ont och man delar gärna 

med sig av sitt kunnande i arbeten där man inte får betalt, då man vet att man får tillbaka samma 

tjänst när man själv behöver det. Södra Esplanden är ett mycket bra exempel på det kreativa 

samarbetet och det är mycket därför vi valt att göra vår studie hos dem.

 Nedan talar vi om ett arbete som tydligt visar på Södra Esplanadens typiska arbetssätt som 

vi såg det under de tre månader vi jobbade tillsammans med dem.
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5.1.1. The Creative Plot

Lunds kommun hade en vilja att satsa på nya och innovativa företag och bestämde sig för att starta 

ett  projekt som skulle fungera som en beslutande kommitté i dessa frågor. I starten av detta projekt 

bestämde nyckelpersoner i denna organisation att det var viktigt  med en tydlig profil för projektet. 

Detta profileringsuppdrag gavs till Södra Esplanden. Den dedikerade arbetsgruppen bestod av art 

directorn och illustratören Martin Sandström, copywritern Jesper Yngvesson, samt vi som författar 

denna uppsats; Adam Åkesson och Jonas Eriksson, som under projektet praktiserade på Södra 

Esplanden som art director respektive copywriter.

 Arbetet startade, enligt Sandström, som de flesta av Södra Esplanadens arbeten gör; med en 

startup-workshop vars primära mål var att på ett lättsamt sätt klargöra företagets intentioner med 

projektet i fråga. På detta sätt, säger både Sandström och Yngvesson att man lätt  eliminerar de 

eventuella missförstånd som kan uppkomma i början av ett  projekt, det tillåter även en djupare 

förståelse för de båda inblandade parterna i hur projektet skall fortgå. Detta första möte mellan kund 

och arbetsgrupp  började med en presentation från företagets sida där samtliga inblandade fick 

berätta om sitt sätt att se på den nystartade plattformen som ännu inte fått ett namn. Efter deras egna 

presentation var det nu Sandström och Yngvessons tur att presentera deras bild av plattformen som 

bygger på den research arbetsgruppen tidigare gjort om det. Denna dubbel-presentation är enligt 

Yngvesson nyckeln till att jämföra de båda parternas bild av hur en slutproduktion senare kan 

framställas och ger också tillfälle att rätta många av de fel och missförstånd som eventuellt kan ha 

uppstått i den tidigare researchen. Namnet på plattformen hade enligt Lunds kommun varit ett 

mycket stort hinder och var av högsta prioritet i projektet. Att försöka hitta ett passande namn för att 

senare kunna etablera denna kommunala instans i Lunds olika kretsar för näringsliv och 

innovatörer. En lösning på detta problem hade redan i förväg planerats av arbetsgruppen som hade 

förberett en mindre namn-workshop där samtliga i rummet fick i uppgift att skriva upp fem 

namnförslag på det tavlan i konferensrummet. Sandström höll sedan en gemensam genomgång av 

de olika namnförslagen och hundratals nya idéer kom ut av denna process. Tillslut kunde ett namn 

etableras och gemensamt med arbetsgruppen valdes namnet  The Creative Plot. ”Ett mycket bra sätt 

att få en nöjd kund är att släppa in dem i skapande-processen” säger Sandström som är van att 

använda kunden som ett kreativt verktyg i dessa sammanhang. På Södra Esplanden är man alltså 

inte rädd för att ge kunden mycket utrymme i hur projektet utformas. 
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 Efter inledningsfasen var det dags att  starta produktionen. Dagarna bestod av många möten 

tillsammans med övriga inblandade från kontoret. I och med att  en hemsida skulle utvecklas hade 

det nu blandats in två webbutvecklare och en webbdesigner som nu även var med på gruppens 

kreativa möten. Arbetsgruppen bestod nu av sju personer, vilket enligt Sandström inte är en ovanlig 

förekommande situation i dessa sammanhang. Han menar att då dessa 16 individer, som jobbar på 

Södra Esplanaden, finns på samma plats, blir processen att blanda in fler kreatörer mindre besvärlig. 

Detta, hävdar han, är Södra Esplanadens största styrka. Han fortsätter att berätta att ”I och med att 

vi alla finns här är det lätt att komma och gå i projekten” detta förmildrar Södra Esplanadens 

utgifter gentemot deras enorma användning av olika personal och utomstående kompetenser. Under 

arbetets gång användes nästan alla på kontoret på ett  vis eller annat. Alla fungerade som 

producenter av material eller rena konsulter. Kunden togs gång på gång in för att titta på arbetet i 

dess process och kom hela tiden med relevant respons.

 Resultatet kunde i slutet skickas iväg till en mycket nöjd kund som ständigt hade varit med i 

skapelseprocessen och sätt arbetet utvecklas utan att ta sig utanför deras egen kontroll. Profilen 

bestod tillslut av avancerat tryck, hemsidor och en hel grafisk profil som företaget själv kan 

använda i framtiden. Södra Esplanden har därmed skickat iväg ett paket som alla varit  med att 

skapa genom att dra sitt strå till stacken, och slutresultatet hade inte sätt samma ut om man bytt ut 

en enda av de kreatörer som var delaktiga i projektet då alla på sitt sätt har fört sina idéer från skiss 

till slutprodukt.
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5.2. Intervjuer
Samtidigt som vi arbetade tillsammans med Södra Esplanaden ville vi nå ut till fler kreatörer för att 

se hur de ställer sig till våra intervjufrågor. Anledningen var enkel; vi ville starta en större och 

vidare diskussion med en större relevans.

 Vi intervjuade fyra kreatörer från olika byråer som arbetar med företagsprofileringar runt om 

i landet, och undersökte hur de ställde sig till våra intervjufrågor. Resultatet blev i vissa fall 

förvånansvärt olika varandra. De jobbar med samma yrke men på väldigt olika sätt. Vissa 

uppskattar ett kreativt samarbete och är väldigt  öppna med diskussion medan andra vänder sig ifrån 

det och tycker det kan ha en negativ inverkan på det kreativa flödet på grund av dispyter och dylikt.

 En del vi ansåg var mycket viktig att ha med i vår undersökning var att se hur många 

människor som normalt jobbar med en företagsprofilering. Svaret på frågan gav lite varierande svar 

men det rörde sig mestadels omkring tre till fyra personer som deltar i en typisk arbetsprocess. De 

flesta beskrev dock detta som en ständigt varierande siffra då storleken på uppdraget utgjorde 

mängden av teamet. När en av de intervjuade personerna som jobbar som art  director på en byrå i 

malmö svarar på frågan säger han: ”Jobbar vi bara med de från huset är vi vanligtvis två till tre 

stycken. Men vi sträcker oss ut och har ett brett nätverk med kreatörer som bara är ett telefonsamtal 

ifrån.”. Detta är ett svar som går hand i hand med den taktik som Södra Esplanden använder sig av i 

sitt sätt att arbeta, att  ta in de kompetenser som behövs när just den kunskapen krävs i ett  arbete. En, 

enligt många vi talat med, mycket effektiv och ekonomiskt förmildrande taktik. Dock krävs, som 

vår intervjuperson i denna fråga talar om, ett större nätverk med kreatörer. Något som långt ifrån 

alla i branschen har att tillgå.

 För att kunna sätta ett finger på fenomenet kreativt samarbete, samt besvara vår 

frågeställning om hur detta fenomen definieras av kreatörer, var vi tvungna att först  reda ut deras 

tolkningar om de enskilda begreppen kreativitet och samarbete. I frågan om begreppet samarbete 

inom en företagsprofilering svarade nästan samtliga att  de tyckte det var mycket viktigt. Dock 

beskrev ett fåtal även ett  förakt för större grupper och att de passade in mer i mindre skaror. De 

beskrev det som att risken för dispyt blev mindre och de upplevde att  sin kreativitet hämmades i och 

med att storleken ökade på arbetsgruppen. I kort tyckte dock flest av de intervjuade motsatsen. I 

frågan dolde sig dock ett  element som vi inte hade förväntat oss; en av våra tillfrågade kreatörer 

förknippade snabbt samarbete med en förhöjd kostnad både för kund och för arbetsgruppen. ”Det 

kan också bli dispyter och krångel med fler människor, och kostar dessutom mer för kunden. Vi 
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levererar hellre ett bra projekt med så få människor som möjligt för att göra det enkelt och billigt 

för kunden.”. Kostnaden påverkas alltså av en större grupp. Vilket var för denna kreatör ett mycket 

allvarligt argument när man skall väga mellan en större eller mindre arbetsgrupp.

 I frågan ”Vad är kreativitet enligt dig?” blev svaren, som vår intervjumetodik föreslog, 

mycket utsvävande hos de flesta av de tillfrågade. Ingen av de intervjuade var helt enade om ett 

gemensamt eller liknande svar. De flesta hade dock en liknande grundtanke; att  kreativitet  var 

processen att hitta lösningen på ett problem. En kreatör säger ”Då jag jobbar tätt med reklam så är 

kreativitet för mig oftast ett problem som kräver lösning. Huruvida du löser det problemet är 

kreativiteten hos dig som spelar roll.”. En annan av de tillfrågade belyser också kreativitetens kraft 

genom att säga ”Vi är extremt nyfikna och kreativiteten hjälper oss hitta nya områden vi kan vara 

nyfikna på.”.

 I ett  slutskede på vår intervju ställde vi frågan ”Vad är kreativt samarbete enligt dig?” för 

att  försöka få ett konkret svar på vår definitionsfråga. Svaret  var liknande hos många men beskrivet 

på ett synnerligen säreget sätt; några av de tillfrågade ville beskriva fenomenet som ett  samarbete 

där kompetensen skapar ett flöde som fungerar så bra så det skulle kunna kallas ”enad styrka”. 

Andra beskrev det som ett  samarbete där kompetenserna kompletterar varandra och riktar sig mot 

samma mål med lika ambition. ”Kreativt samarbete ser jag som väldigt väsentligt under en 

produktion då det ofta tar processen till oupptäckta banor.” säger en kreatör. Samma kreatör talar 

också i ett  senare skede om det kreativa samarbetets förmåga att kunna utvecklas till något negativt; 

”Ett okreativt samarbete hämmar produktionen medan ett kreativt får processen att utvecklas.”. 

Sammanfattningsvis blev denna fråga väl besvarad av våra kreatörer som hela tiden ville 

understryka att det kreativa samarbetet hela tiden öppnar för nya och oupptäckta vägar då en kreativ 

grupp ständigt hjälps åt och skapar nya saker tillsammans.

6. Diskussion & Slutsats
I vår frågeställning kan man finna två konkreta frågor. Hur definieras fenomenet kreativt samarbete 

av kreatörer? Samt, hur påverkar detta fenomen arbetsprocessen i en företagsprofilering? Det är 

dessa två frågor som tillsammans har låtit oss undersöka detta mycket omfattande ämne. Vi kommer 

i detta kapitel att ta upp  dessa två delfrågor och dra nytta av den information vi har införskaffat 

under undersökningens gång.
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6.1 Fenomenets påverkan
I en stor utsträckning påverkar det kreativa samarbetet en hel del för en arbetsgrupp, också för en 

kund. En större grupp  betyder ett  behov av en större organisation, i många fall krävs ytterligare 

personal med den dedikerade uppgiften att  organisera arbetsgruppens arbete. En större grupp  kan i 

sin tur också betyda en betydligt större kostnad och en påtagligt  längre produktionstid, vilket många 

projektledare gärna håller sig ifrån. Inom profileringsbranchen handlar arbetet ofta om pengar, tid 

och organisation och det gäller att ständigt väga fördelar för arbetsprocessen mot utgifter för både 

arbetsgrupp  och kund. I en sammanfattning av det kreativa samarbetets påverkan på en 

arbetsprocess inom en företagsprofilering kan man klart konstatera att skillnaderna är mycket 

omfattande. Detta var ett faktum vi bar med oss in i vår undersökning.

 Under projektets gång har vi hittat betydligt fler människor som talar positivt om kreativa 

samarbeten, och dess påverkan på deras vardagliga arbetssituationer inom den kreativa sfären, än de 

vi har hittat motsatsen till. Dessa människor talar mycket om de oväntade sakerna som ofta sker i 

deras olika projektmöten och arbetstillfällen. Om de saker som kommer in i ljuset som man aldrig 

själv tänkt på när en kollega lägger ut  sina förslag, eller när någon uttalar sin mycket konstruktiva 

kritik på ett  arbete man jobbat på tills man inte längre bryr sig om detaljerna. Denna ovisshet som 

tillkommer till denna öppna arbetsform är något som tilltalar långt ifrån alla, men det är, enligt 

många av våra intervjupersoners åsikt en arbetsform som tillåter ett projekt att ständigt  växa och 

inte limiteras till en kreatörs enskilda erfarenheter och personliga ståndpunkter.

 När det handlar om balansen mellan om det är värt att lägga mer resurser på mer kompetens 

eller koncentrera arbetet på ett  fåtal kreatörer handlar det ofta om en ekonomisk motpart i frågan. 

Ofta är det  denna ekonomiska inverkan som avgör denna fråga. För att  få bukt på det ekonomiska 

problemet krävs både mycket omfattande och kreativa lösningar. På Södra Esplanden använder man 

sig av en taktik som utövas genom att ta in olika kreatörer när de väl behövs. Detta kan förhindra 

många onödiga utgifter. Dock kan både vi och de på Södra Esplanden påpeka att en större, och fast 

anställd arbetsgrupp, får bättre översikt och ett tydligare mål som underlättar många situationer. 

Men ofta, i valet att vara ensam om ett arbete ligger inte endast ekonomiska skäl. Under vår 

undersöknings framfart har vi hittat en annan mycket viktig faktor i valet mellan självständighet och 

samarbete. Det handlar ofta om enkelheten att kunna bestämma själv och att inga andra synpunkter  

är i vägen för ens arbete. Det är helt enkelt, enligt många självständiga kreatörer, ett mycket 

krångligt moment att släppa in andra i deras kreativa arbetsprocess.
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 I vår undersökning har vi även kommit fram till det faktum att det nödvändigtvis inte 

behöver vara ytterligare en kreatör som utgör motparten i ett kreativt samarbete. Åsikter och 

synpunkter är en viktig del i hur ett arbete utvecklas och hur relevansen bekräftas eller förnekas i ett 

slutresultat. Detta ser vi tydligt när kreatörerna på Södra Esplanden ständigt  envisas med att blanda 

in kunden från början till slut i en större produktion. Det handlar om att få relevanta åsikter och fler 

synpunkter på ett projekt och dess process. Arbetssättet på Södra Esplanden kan mycket  väl liknas 

vid Leadbeater’s upplägg i hur mountainbiken blev uppfunnen, det vill säga av idéer insamlade från 

dess användare. Dessa cykelanvändare, likt kunden, känner sin bransch mycket bättre än vad en 

kreatör gör, som ofta blir inkallad i projekt på grund av andra kvalitéer än just den målgruppen 

besitter. Ett tydligt mål med dagens företagsprofiler är att de skall nå ut och påverka många 

människor med mycket limiterad design och tonalitet. Att dessa människor oavsett målgrupp bär på 

andra åsikter än den ensamma skaparen av en företagsprofilering finns ingen tvekan om. Åter igen 

faller tyngden på relevansen men också uppfattningen hos betraktaren som, enligt  de kreatörer vi 

talat med, lättare tolkas av en större arbetsgrupp än av en ensam skapare. Detta därför att en större 

diversitet i tyckande finns med från projektstart till slutproduktion. Från detta drar vi slutsatsen att 

ett  projekt ytterst ofta, om inte alltid, har den avgörande potentialen att nå en mycket högre höjd 

med en större diversitet av tankegångar. Därav kan också dessa projekt nå ut till den tänkta 

målgruppen på ett bättre och mer eftertänksamt sätt.

6.2 Fenomenets definition
Definitionen av ett kreativt samarbete kan enligt allt  vi har att utgå ifrån, endast förklaras då skalan 

man skall definiera det utifrån är tydligt etablerad. I en stor skala är hela vårt globala samhälle ett 

kreativt samarbete och begreppet blir snabbt ett odefinierbart fenomen. Men i en mindre, mer lokal 

skala som i vårt fall, med en kreativ arbetsprocess inom en företagsprofilering, har fenomenet en 

annan, och mer konkret, betydelse; När man talar om definitionen av ett kreativt samarbete för 

kreatörer talar man om diversitet i tänkande, och om förenade kompetenser inom det kreativa 

området. När dessa olika tankar och kompetenser sammandrabbar i en projektgrupp med ett redan 

definierat uppdrag kan vad som helst hända. Detta fenomen kan liknas mycket väl med Leonard E. 

Read’s teori om att ingen vet hur man bygger upp en enkel blyertspenna från grunden. Detta för att 

det har ingått tusentals människor i processen att ta fram de grundläggande materialen till denna 

penna. Att skapa något kan bli så omfattande att ingen, inte ens de i den ansvariga arbetsgruppen i 
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slutet kan med säkerhet säga hur deras produkt tillslut blev till. Det är detta vi anser är styrkan med 

fenomenet kreativt samarbete. I slutet kommer samtliga delar ihop och tillsammans bildar de en 

slutprodukt som överstiger kompetensen av samtliga enskilda skapare. I en stor utsträckning kan 

detta sätt att arbeta på ofta definieras som ett ständigt pågående experiment. Ett experiment där man 

ständigt kastar in olika beståndsdelar för att se vad som kommer ut  på andra sidan. Det är den 

ovissheten i vad som komma skall som ger det kreativa samarbetet sin charm och öppnar upp  för 

möjligheterna att skapa något nytt. Något som någon själv aldrig skulle komma att tänka på.

Brindfors talar i vår undersökning mycket om kunskap  före- och under produktion. Då det finns 

ytterligare en ståndpunkt i vår undersökning att olika människor i viss mån besitter mycket olika 

kunskaper som fäster sig med varandra på ett passande vis. Mycket av den teori som kommer fram 

när man talar om kreativt  samarbete är förmågan att bygga något som man i slutet inte vet hur man 

lyckades producera. Man blir, likt  Matt Ridley’s tidigare nämnda teori, mycket som en liten del i ett 

mycket större nätverk. Detta nätverk, som Ridley  beskriver som en gigantisk kollektiv hjärna, tror 

vi är nyckeln till ett kreativt samarbete som kan få ett projekt att växa i gränslös fart och storlek. 

Baserat på vår undersökning kan vi inte säga annat än att användandet av ett sådant samarbete är, 

om ekonomin tillåter, väsentligt för att lyckas producera en relevant, välutvecklad och banbrytande 

slutprodukt.

 Det handlar helt enkelt inte om att den ensamma kreatören inte är lämpad för sitt arbete när 

han kommer fram till ett slutresultat som inte besitter en nödvändig relevans. Det handlar snarare 

om att det saknas andra människors värderingar och synpunkter i hans arbete. Inte för att säga att en 

ensam kreatör inte kan åstadkomma stordåd, detta har bevisats om och om igen inom 

innovationshistorien. Dock skall man alltid komma ihåg att ett kreativt samarbete öppnar för en 

högre höjd än vad skaparen först förväntat sig. Framför allt med hjälp av den tidigare beskrivna 

ovissheten och det kreativa samarbetets förmåga att åstadkomma något oväntat.
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Ordlista
Nedan tar vi upp ord och olika termer inom fackligt språk som kan förekomma och som kan vara 

förvirrande för läsaren. Detta för att förtydliga vår undersökning, resultat och reflektion.

Creative director. En person som leder det estetiskt kreativa i processen. Deras roll liknar ofta en 

blandning mellan en art director och projektledare. De håller en överblick på projektet och ansvarar 

att det som kommer ut från byrån håller en hög kvalité och jämn nivå.

Art director. Den person som leder och ansvarar för det visuella arbetet. De känner till form och 

färg på en mer avancerad nivå än exempelvis en copywriter gör.

Copywriter. En copywriter’s roll är att skapa koncept, tillsammans med en art director och i vissa 

fall en creative director, och ansvara för det kommunikativa textspråket. De sätter tonaliteten och 

säljer budskapet för exempelvis en reklamaffish eller en företagsprofil.

Grafisk formgivare. En grafisk formgivare besitter kunskapen av typsnitt, logotyper och färger. De 

ansvarar för hur trycksakers eller digitala mediers uppsättning ser ut. De skapar exempelvis 

gränssnitt för en hemsida eller en iPhone-applikations layout.

Originalare. En person som färdigställer idéer och koncept från art directors. De får oftast skisser 

över idéerna och komponerar ut färg och form enligt konceptet. De väljer också rätt  tryckmetod, rätt 

tryckmaterial och ser till att alla färger är korrekta inför tryckning.

Projektledare. En projektledare håller en överblick över projekten och koordinerar alla aktiviteter 

så att inget  försvinner. De ser till att  tider, kvalité och ekonomi upprätthålls enligt avtalet gjort med 

klienten och engagerar och motiverar, ofta likt en creative director, sina medlemmar i 

projektgruppen.

ME1460 Kandidatarbete i medieteknik                  Jonas Eriksson & Adam Åkesson
VT 2012             Blekinge Tekniska Högskola

28



Källförteckning
Litterära

- Björklund och Paulsson, Maria och Ulf (2002). Att skriva en rapport. Lund : Lunds Tekniska 

Högskola. (2012-04-12)

- Brindfors, Hans. (2011). Förstudie. Cap&Design No.3, 32

- Efimov och Ingbrant, Bogdan och Robin (2008). Hur en marknad kan ses som upplevelse och 

Event marketing samt stärka en kommuns varumärke. Örebro : Örebro Universitet.

- Eysenck, Hans. (1976). A Textbook of Human Psychology. University Park Press.

- Flyvbjerg, Bent. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Aalborg 

Universitet, Danmark : Sage Publications.

- Gough, Harrison. G. (1979). A creative personality scale for the Adjective Checklist. Journal of 

Personality and Social Psychology. Kalifornien : California Psychological Inventory.

- Hermann, Ned (1989). The Creative Brain. USA : Ned Hermann Group

- Jacobsen, Jesper och Linder, Maria (2005). Grafisk Företagsprofilering - Ett Visuellt Koncept. 

Sverige : Ingenjörshögskolan Jönköping.

- Jonson, Håkan (2009). Praktisk intervjuteknik. Luleå : Luleå Tekniska Högskola. (2012-04-13)

- Kylén Jan-Axel. (2004). Att få svar: intervju, enkät, observation. Sverige : Bonnier 

Utbildning

- Larson Staffan (2011). Teori, forksning, praktik. Linköping.

- Lerdahl, Erik (2001). Staging for Creative Collaboration in Design Teams. Norge: 

Norwegian University of Science and Technology Department of Product Design Engineering.

- Ljungar, Emil (2008). Intervjuteknik. Södermalm : Södertörns Högskola. (2012-04-12)

- O´Neill och Warr, Eamonn och Andy (2005). Understanding Design as a Social Creative 

Process. 119 - 120

- Read, Leonard E. (2008). I, Pencil - 50th anniversary edition. New York : Foundation for 

Economic Education.

- Stjernquist Martin (2001). Malmö : Universitetssjukhuset MAS

ME1460 Kandidatarbete i medieteknik                  Jonas Eriksson & Adam Åkesson
VT 2012             Blekinge Tekniska Högskola

29



Webbaserade

- Art Director http://en.wikipedia.org/wiki/Art_director. Wikipedia (Hämtad 2012-03-22)

- Copywriter http://en.wikipedia.org/wiki/Copywriting. Wikipedia (Hämtad 2012-03-22)

- Creative Director http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_director. Wikipedia (Hämtad 2012-03-22)

- Fleege, Robert (2010). Philosophy http://www.fleege.com/NewFiles/adv.design.philosophy.html. 

Robert Fleege & Partners (Hämtad 2012-03-22)

- Gribbin, George (1962). http://spotlightideas.co.uk/?p=217. Spotlightideas (Hämtad 2012-03-22)

- Kreativitet. http://www.ne.se/kreativitet. Nationalencyklopedin (Hämtad 2012-03-21)

- Leadbeater, Charles (2005). Charles Leadbeater on innovation. http://www.ted.com/talks/

charles_leadbeater_on_innovation.html. TED (Hämtad 2012-03-23)

- Lörstad, Jesper (2011) http://www.frilanscopywriter.se/tonalitet-330775. Tonalitet. (Hämtad 

2012-02-20)

- Orginalare http://en.wikipedia.org/wiki/Production_artist. Wikipedia (Hämtad 2012-03-22)

- Profilering http://www.ne.se/profilering. Nationalencyklopedin (Hämtad 2012-03-21)

- Ridley, Matt (2010). When ideas have sex. http://www.ted.com/talks/

matt_ridley_when_ideas_have_sex.html. TED (Hämtad 2012-03-22)

- Reklambyrå http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_agency. Wikipedia (Hämtad 2012-03-22)

ME1460 Kandidatarbete i medieteknik                  Jonas Eriksson & Adam Åkesson
VT 2012             Blekinge Tekniska Högskola

30

http://sv.wikipedia.org/wiki/Art_director
http://sv.wikipedia.org/wiki/Art_director
http://sv.wikipedia.org/wiki/Copywriter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Copywriter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_Director
http://sv.wikipedia.org/wiki/Creative_Director
http://www.fleege.com/NewFiles/adv.design.philosophy.html
http://www.fleege.com/NewFiles/adv.design.philosophy.html
http://spotlightideas.co.uk/?p=217
http://spotlightideas.co.uk/?p=217
http://www.ne.se/kreativitet
http://www.ne.se/kreativitet
http://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation.html
http://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation.html
http://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation.html
http://www.ted.com/talks/charles_leadbeater_on_innovation.html
http://www.frilanscopywriter.se/tonalitet-330775
http://www.frilanscopywriter.se/tonalitet-330775
http://sv.wikipedia.org/wiki/Originalare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Originalare
http://www.ne.se/profilering
http://www.ne.se/profilering
http://www.ted.com/talks/matt_ridley_when_ideas_have_sex.html
http://www.ted.com/talks/matt_ridley_when_ideas_have_sex.html
http://www.ted.com/talks/matt_ridley_when_ideas_have_sex.html
http://www.ted.com/talks/matt_ridley_when_ideas_have_sex.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_agency


-

Bilagor

(1) Intervjuer med Kreatörer
Vi har under vår arbetstid på Södra Esplanaden också fokuserat på hur utomstående byråer jobbar 

och hur de ser på kreativt  samarbete. Vi har kontaktat och har haft intervjuer med fyra olika 

kreatörer inom olika byråer runt  om i landet för har höra deras åsikt om kreativt samarbete inom 

medieteknik, och hur det påverkar arbetsprocessen under en företagsprofilering.

 Nedan följer personerna vi intervjuat  och deras svar på våra frågor. Frågorna kommer vara 

skrivna på en punktform där de ställda följdfrågorna intervenera med huvudfrågan.

Kreatör #1 - En art director

1. Hur många personer är normalt med i arbetsprocessen i en företagsprofilering?

- Det är väldigt beroende på projektets storlek, beroende på den så kan vi vara väldigt få 

eller ha många utomstående parter som hjälper till i det kreativa tänkandet. Men mellan 

tummen och pekfingret skulle jag säga, tre till fem personer. Vi brukar oftast vara en art 

director, en copywriter, en creative director och en projektledare. Där emellan kan det 

tillkomma fler beroende på storlek som tidigare nämnt. Under kreativa möten och dylikt är 

vi oftast samlade, vi upplever att det skapar en mer kreativ miljö då alla känner sig 

involverade och delaktiga i vad som händer. Vi tycker om att ha det på det sättet, hos oss är 

det väldigt demokratiskt under mötena. Vi får alla säga sitt och argumentera för vilka idéer 

vi ska presentera för kund eller uppdragsgivare, egentligen skall creative director ha sista 

ordet men jag backar (glatt) för ett bra argument. Då blir resultatet bäst tycker vi. 

2. Hur viktigt är samarbete i en arbetsprocess inom en företagsprofilering enligt dig? 

- Väldigt viktig. Jag tycker att det  blir bäst resultat om samarbetet funkar bra. Jag har väldigt 

svårt att få gjort ett jobb om det finns en lös ände i vårt team. Det går, för jag har gjort det, 

men jag tycker det försvårar arbetsprocessen, och resultatet blir sällan bättre. 

3. Vad är kreativitet enligt dig?

- Kreativitet för mig är komma på eller förbättra något som inte- eller redan finns. Jag 

nämner hellre exempel men svart  på vitt är det nog så jag skulle vilja beskriva det. Då jag 
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jobbar tätt  med reklam så är kreativitet  för mig oftast ett problem som kräver lösning. 

Huruvida du löser det problemet är kreativiteten hos dig som spelar roll. 

4. Vad är ett kreativt samarbete för dig?

- Ett kreativt samarbete är ett samarbete som flyter ihop  väldigt väl. Där man kan öppna sitt 

sinne och har kul tillsammans med de man jobbar med. Kreativt  samarbete ser jag som 

väldigt väsentligt under en produktion då det ofta tar processen till oupptäckta banor. Ett 

okreativt samarbete hämmar produktionen medan ett kreativt får processen att utvecklas. 

Vi använder oss av kreativt samarbete så ofta vi får chansen. En ekonomisk fråga finns 

alltid men vi försöker jobba oss runt det så vi får ett så kreativt flöde som möjligt. Vi har 

ett system som funkar bra nu så i de flesta fall får vi ett bra kreativt samarbete.

Kreatör #2 - En art director

1. Hur många personer är normalt med i arbetsprocessen i en företagsprofilering?

- Vi är en relativt liten och nystartad byrå så kompetens kommer vanligtvis utifrån. Jobbar vi 

bara med de från huset är vi vanligtvis två till tre stycken. Men vi sträcker oss ut och har 

ett  brett nätverk med kreatörer som bara är ett telefonsamtal ifrån. Vanligtvis i en process 

är vi en art  director och en copywriter, det ger ett stort kreativt  flöde då vi har kontroll över 

både design och text. Vi jobbar väldigt  dynamiskt efter ekonomi från kunden. Vi har både 

mindre och större företag hos oss och om de kan och vill finansiera fler kreatörer så är det 

möjligt. Vi stödjer det alternativet då man får fler huvuden som tänker men ofta så höjs 

priset ganska rejält. Då vi är ganska få i gruppen, vanligtvis, är det ganska demokratiskt 

hos oss. Egentligen handlar det  om argument och styrka i rösten (haha) men i slutändan 

kommer vi alltid fram till något bra. 

2. Hur viktigt är samarbete i en arbetsprocess inom en företagsprofilering enligt dig? 

- Det är klart viktigt men vi jobbar en del för oss själva också. Vi har ett par möten och en 

avstämning om dagen om vi jobbar med en företagsprofil, sedan går vi åt  vart  håll med 

direktiv och en ”push” att göra jobbet väl. Möte med kund eller uppdragsgivare är också 

viktigt, vi håller en bra kontakt med dem och ser till att de känner sig bekväma med 

utvecklingen vi gör åt dem. De måste veta vart pengarna går och vi håller ganska strikt koll 

på det så det alltid finns trygghet. 

3. Vad är kreativitet enligt dig?
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- Kreativitet och nyfikenhet tycker jag går hand i hand. Man måste vara nyfiken att testa 

något nytt och kreativitet är att göra något bra av det nya man testar. Lite luddigt kanske 

men det styr oss lite här. Vi är extremt nyfikna och kreativiteten hjälper oss hitta nya 

områden vi kan vara nyfikna på. 

4. Vad är ett kreativt samarbete för dig?

- Ett samarbete som leder till något kreativt. Eller ett samarbete som skapar en kreativ miljö. 

Båda tycker jag passar in under kreativt samarbete och jag älskar att jobba enligt dem. Det 

kan ha med min nyfikenhet att göra men jag vill veta vad andra tycker och höra andras 

åsikter eller argument på mina idéer. Självklart  kommer jag kunna argumentera emot deras 

idéer om inte jag tycker om dem heller (haha). Vi har först ett möte med kunden där vi går 

igenom vad de vill ha, de får presentera sig och sitt företag eller sin organisation, och vi får 

säga hur vi jobbar och våra priser. Sedan utvecklar vi tillsammans deras mål med vad de 

vill göra och vi presentera eventuella utomstående kreatörer och deras priser sedan får vi 

se vad kunden vill spendera på det. vi använder oss av vad vi får. Ibland får vi knappt 

något, knappt så man vill jobba för dem, och ibland får vi väldigt fria tyglar. Vi kan jobba 

enligt båda men uppskattar verkligen det senare alternativet.

Kreatör #3 - En copywriter

1. Hur många personer är normalt med i arbetsprocessen i en företagsprofilering?

- Det brukar vara en illustratör eller art director, en copywriter, en projektledare och ibland 

inhopp av diverse designers från vår byrå, så jag skulle säga omkring fyra fem stycken. Vi 

är lagom många hos oss så det finns alltid utomstående parter som kan kolla in ens arbete 

och ge feedback på det. Det skapar en fin gemenskap, ibland försvinner man i sin egna lilla 

värld och då är det bra att  ha någon över axeln som väcker en. Vi brukar infinna oss här då 

det är på byrån vi jobbar, vi har några föräldralediga för tillfället men annars finns vi här. 

Gruppmedlemmarna skiftar dynamiskt beroende på storleken av projektet. Jag jobbar 

ibland enskilt med mindre copywritingprojekt och ibland med kreativa team. Ibland 

behövs jag och ibland inte. Det funkar så hos oss. Vi har några projektledare som har 

översikt över projekten och deras ord blir i slutändan lag men innan de sagt sitt har man sin 

chans att argumentera för sina idéer och koncept. Dock är det  som sagt deras beslut och det 

är på gott och ont. Man gillar ju oftast sina idéer och om den inte blir vald på grund av 
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några argument man tycker är irrelevanta eller dylikt, så blir man lätt lite bitter. Men om de 

väljer ens idé blir man extra glad. 

2. Hur viktigt är samarbete i en arbetsprocess inom en företagsprofilering enligt dig? 

- För mig är det väldigt viktig. Jag känner att jag behöver minst en designer att jobba med 

när jag utvecklar koncept. Det blir lättare att komma vidare med koncept med en som 

kompletterar det visuella, när jag tänker på det  skriftliga. Tillsammans blir vi ostoppbara! 

Det är min tanke, sedan finns det andra här som har andra tankegångar. Alla uppskattar 

samarbete men sannerligen gör vissa det mer än andra. Vissa jobbar bäst själv men alla 

kommer med idéer under brainstormingmöten i flesta fall. Det är något man får respektera 

här. Men enligt mig är det väldigt viktigt som sagt.

3. Vad är kreativitet enligt dig?

- Att se ett problem och lösa det på bästa tänkbara sätt. Det är därför jag älskar reklam. Det 

är så mycket problem och så mycket att lösa.

4. Vad är ett kreativt samarbete för dig?

- Ett samarbete där alla kompletterar varandra och har samma mål. Det är också väldigt 

viktigt med lika ambition hos alla av vad projektet kan bli. Av min erfarenhet funkar det 

inte alls om vissa är extremt ambitiösa över ett arbete och andra inget alls. Det skapar en 

sådan ojämnhet i gruppen som ofta är destruktiv om den inte motverkas fort. Vi är dock ett 

väldigt bra team nu men under min utbildningstid fanns det väldigt många som enbart hade 

konceptuella idéer och inte alls tänkte finansiellt  medan andra var motsatsen. Man måste 

hitta en balans däremellan om det ska funka. Det behövs kreativiteten hos de konceptuella 

men någon måste få ner dem på jorden ibland, utan att förstöra det kreativa. Enklaste sättet 

att  lösa det på enligt mig att inte tänka negativt, möt idéerna ur ett positivt perspektiv så 

kommer man mycket längre. Här jag jobbar nu har vi som tidigare nämnt en väldigt bra 

balans. Av erfarenhet ser man också vad man kan göra med pengarna man får. Oftast möter 

vi upp kunden och diskuterar vad de vill ha och bygger ett kreativt team utifrån det. Det 

teamet skapar sedan ett kreativt samarbete. Vi använder oss av kreativt samarbete när vi får 

chans till det. Återigen blir det en fråga om ekonomi och behörighet. Exempelvis, behövs 

en copywriter om uppdraget  kräver designers? Sådana frågor kan man ställa sig när man 

bygger upp det kreativa teamet.
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Kreatör #4 - En art director och projektledare

1. Hur många personer är normalt med i arbetsprocessen i en företagsprofilering?

- I normala fall brukar det vara två, det är vi som jobbar här. Vi är en ganska liten byrå. De 

olika rollerna som vi är art director, copywriter och projektledare som vi båda agerar. Det 

funkar bra för närheten man får i en mindre byrå. Då kan man fokusera på de kunder man 

har. Vi jobbar väldigt bra ihop och har gjort sedan ett tag tillbaka. Vi har ett ganska stort 

nätverk runt omkring också om vi eller kunden skulle behöva utomstående hjälp. Vi brukar 

vara delaktiga i alla projekt  vi får in. Vår situation gör att vi kompletterar varandra väldigt 

bra, en som copywriter, en som art  director och båda som projektledare. Vi vet vad vi vill 

ha och vi jobbar för att få det  så. Det är sällan det blir dispyter då vi är såpass få och om vi 

tar in andra så är vårt ord i slutändan lag. Det är väldigt demokratiskt här, på grund av 

antalet. 

2. Hur viktigt är samarbete i en arbetsprocess inom en företagsprofilering enligt dig?

- Det är viktigt att ha någon att  bolla idéer med men jag jobbar bäst i mindre grupper. Jag 

upplever att en större grupp  ger för många tankegångar och det hämmar vad man faktiskt 

ska fokusera på. Det kan också bli dispyter och krångel med fler människor, och kostar 

dessutom mer för kunden. Vi levererar hellre ett bra projekt med så få människor som 

möjligt för att göra det enkelt och billigt för kunden. 

3. Vad är kreativitet enligt dig?

- Förmågan att öppna upp sitt  sinne för vad som skulle kunna bli. Exempelvis att se saker 

från ett  annat perspektiv eller jobba enligt  ett problem från en kund men samtidigt som 

man löser det, löser man ett annat problem från dem. Lite ”två flugor i en smäll”.

4. Vad är ett kreativt samarbete för dig?

- Enligt mig är det ett  samarbete vars kompetenser skapar ett flöde som en enad styrka. Ens 

koncept behöver nödvändigtvis inte vara samma som varandras, helst ska de inte vara de, 

men förståelsen för dem ska finnas. Man slipper oron som kan bli när man jobbar med folk 

man tidigare inte jobbat med. Då många jobbar på olika sätt och ibland ”klickar” det inte 

med ens egna sätt. Jag jobbar själv på ett distinkt vis och om någon inte skulle följa min 

rytm så finns risken att projektet kan hämmas. Det är något jag starkt försöker undvika.
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