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Abstrakt

Idag är grafisk designer det mest populära yrket för utbildade formgivare, det innebär stor press på 

de  grafiska  designerna  att  komma  med  innovativa  idéer.  Kandidatarbetet  undersöker  hur  en 

idéprocess  innehållande  kreativa  metoder  kan  se  ut  för  grafiska  designers.  Från  teori  och 

branschdiskussioner har vi fått grundläggande information om kreativitet och om olika idéprocesser 

för att  kunna genomföra en skriftlig intervju om idéprocesser med nio svenskbaserade grafiska 

designers. Från intervjusvaren har kreativitetens påverkan och vilka steg i en idéprocess som är 

viktiga  för  grafiska  designers  arbete  tagits  fram.  Vi  har  testat  de  olika  stegen  i  de  beskrivna 

idéprocesserna från de tillfrågade grafiska designerna i  mindre produktioner genom att  utforma 

logotyp-design till fiktiva kunder. Utifrån produktionen presenterar vi sedan vår tänkta idéprocess 

för grafiska designers. 

Nyckelord
Idéprocess, kreativitet, kreativa metoder och grafisk design.



Abstract

Today, graphic design is the most popular profession for qualified designers, it means a lot of pres-

sure on the graphic designers to develop innovative ideas. This thesis examines how an idea process 

containing creative methods might look like for graphic designers. From theory and branch discus-

sions, we received basic information about creativity and about different idea processes. Using this 

information as a basis  we conducted a written interview about idea process with nine Swedish 

graphic designers. Taking departure from the interviews we are able to discuss creativity's influence 

on idea processes and also present steps of an possible idea process important for graphic designers´ 

work. We then tested these different steps of the described idea process in smaller productions by 

designing logotypes  for fictive customers. From our production we present our expected idea pro-

cess for graphic designers.

Keywords
Idea process, creativity, creative methods and graphic design.
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1. Inledning
Grafisk design innebär idag stor konkurrens. Idéerna måste vara nytänkande och kreativa, vilket i 

sin tur ställer höga krav på grafiska designers. För att skapa de innovativa idéerna behöver grafiska 

designers  en  vägledning  för  att  få  ett  arbetsflöde,  en  så  kallad  idéprocess.  Denna  idéprocess 

innehåller flera steg från första uppdragsbeskrivning av kund till slutresultat. En del i idéprocessen 

kan vara att få en kreativ blockering där arbetet inte flyter på som tänkt. För att häva dessa kreativa 

blockeringar kan man ta hjälp av kreativa metoder. De kreativa metoderna hjälper inte bara till vid 

kreativa blockeringar utan hjälper även till med idégenereringen under hela idéprocessen. Idag finns 

det över 170 identifierade kreativa metoder (Dhal Jørgensen, 2010, 6), det är omöjligt att använda 

alla kreativa metoder i en och samma idéprocess och rätt metod för rätt ändamål måste hittas. Det 

finns  många  olika  strukturer  på  en  idéprocess  och  kanske  är  det  så  att  idéprocessen  måste 

skräddarsys  till  det  personliga behovet  eller  projektets  behov? Hur denna idéprocess  kan se ut 

kommer  att  behandlas  och  jämföras  i  detta  kandidatarbete  utifrån  nio  svenskbaserade  grafiska 

designers.
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2. Problemområde
I detta kapitel ska vi redogöra bakgrunden för vårt problemområde. Disposition, syfte och mål samt 

problemformulering  presenteras. 

2.1 Bakgrund
Grafisk design har funnits som yrke i  ungefär femtio år. Enligt Henriette Koblanck, professor i 

grafisk design, är grafisk design ett ”språk” som är konstnärligt och kreativt, det används för att få 

fram och tydliggöra ett budskap. Grafisk design består av många olika komponenter, bokstävers 

form, typografi, illustrationer, layout av material och kreativitet (Koblanck, 2003, 126f). 

För  15-20  år  sedan  kom  den  så  kallade  explosionen  för  grafiska  designers.  Macintoshdatorn 

utvecklades och med detta digitaliserades typsnitt och layoutprogram, något som underlättade för 

grafiska designers att nå ut med sina budskap. Det spekulerades i att yrket grafisk design skulle 

försvinna eftersom många nu hade tillgång till layoutprogrammen i datorn, det blev istället tvärtom 

och  idag är grafisk design det mest populära yrket för utbildade formgivare (Johnson, 2008).

Enligt Nirbheeti Edelholm och Malin Svensson har grafiska designers idag stor press på sig att 

konstant komma med innovativa idéer, de går dagligen igenom en process för att vara nytänkande 

och  kreativa  i  sitt  arbete.  En idéprocess  är  oftast  inte  en  problemfri  vägledning  utan  den  kan 

innehålla många hinder på vägen (Edelholm & Svensson, 2005, 5). Kunskapen om idéprocessen är 

begränsad och den skiljer sig åt mellan forskare som har olika syn på hur en sådan process ser ut. 

(King & Anderson, 1995 se Dhal Jorgensen, 2010, 17). Det finns olika sätt att generera idéer och 

därför  finns  det  så  många  olika  beskrivningar  av  idéprocessens  struktur  (Cook,  1998  se  Dahl 

Jorgensen 2010, 17). En stor del i de flesta idéprocesser är de kreativa metoderna, dessa metoder är 

hjälpmedel för att generera idéer. 

2.2 Disposition
I kapitlet problemområde presenteras bakgrunden till idéprocessen. Detta kapitlet innehåller syfte 

och mål, följt av problemformuleringen, här redovisas även avgränsningarna för kandidatarbetet. 

Nästkommande  kapitel  innehåller  teorier  och  branschdiskussioner  om  det  berörda  ämnet,  här 

presenteras begreppet kreativitet, kreativa metoder och olika infallsvinklar om idéprocessen  för att 

få en bredare syn på problemområdet. 

I kapitel fyra beskrivs tillvägagångssättet där metodval redogörs. I kapitel fem presteras resultatet 

för vad som kommit fram i studien.  Därefter presenteras den skriftliga intervju som skickats ut till 
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tio svenskbaserade grafiska designers, där svaren sammanställs och jämförs.  Därefter genomförs en 

praktisk  undersökning  av  resultaten.  I  kapitel  sex  diskuteras  det  kring  våra  teoretiska 

utgångspunkter, den skriftliga intervjun och vår produktion. I sista kapitlet, slutsats, besvaras vår 

problemformulering med hjälp av vår produktion och den skriftliga intervjun som är baserade på 

våra teoretiska utgångspunkter. 

2.3 Syfte och mål
Vi  vill  undersöka  hur  olika  idéprocesser  kan  se  ut  för  grafiska  designers.  Undersökningen  av 

idéprocesser innebär att vi vill titta närmare på vilka kreativa metoder som de grafiska designerna 

använder sig av, hur de kommer vidare vid en kreativ blockering och hur deras kreativitet påverkas. 

Undersökningen vill synliggöra idéprocessers varierande form och innehåll för att ta reda dess för- 

respektive  nackdelar.  Vårt  mål  med detta  kandidatarbetet  är  att  hitta  relevanta  idéprocesser  för 

grafiska designers. 

2.4 Problemformulering
Med detta kandidatarbete vill vi alltså undersöka hur idéprocesser kan se ut för grafiska designers.  

Det  finns  många olika  uppfattningar  om hur  en  sådan process  ser  ut,  vi  är  intresserade  av  att 

undersöka  skillnader  och  likheter  på  hur  svenska  grafiska  designers  ser  på  denna  process. 

Idéprocessen innehåller flera steg från första uppdragsbeskrivning av kund till slutresultat. För att 

kunna arbeta igenom de olika stegen används kreativa metoder som ett hjälpmedel för att komma 

vidare. Vi anser att valet av idéprocess och metoder är ett problem men kan också vara en fördel då 

det finns ett stort antal att välja mellan.  Därför har vi valt att undersöka hur en idéprocess med 

kreativa metoder kan se ut för en grafisk designer.

Vår problemformulering är: 

Hur kan en grafisk designers idéprocess innehållande kreativa metoder se ut?

2.5 Avgränsningar
När vi tittat på tidigare forskning på ämnet idéprocess har vi endast hittat undersökningar som berör 

ämnet generellt och andra yrkesgrupper det vill säga inte grafiska designers. Vi har därför valt att 

inrikta  oss  mot  grafiska  designers  och  hur  deras  idéprocess  kan  se  ut  för  att  få  en  mer 

branschinriktad  undersökning.  Eftersom  professionen  växer  med  teknikens  framfart  (Johnson, 

2008)  är  inriktningen  därför  intressant  att  undersöka  ur  den  grafiska  designers  perspektiv. 

Genomförandet består av en skriftlig intervju med nio svenskbaserade grafiska designers för att få 

möjligheten att dra paralleller mellan deras svar.  En annan avgränsning vi har valt att göra är att 
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använda oss av begreppet idéprocess. Idéprocesserna från teori och branschdiskussionerna beskrivs 

på  olika  sätt,  det  används  många  olika  begrepp  för  att  beskriva  denna  process.  Forskare  och 

branscherfarna inom ämnet använder sig av begreppen idéarbete, processtänkande, idéutveckling, 

kreativt arbete, innovationsprocess och designprocess. Vi har konsekvent valt att använda oss av 

begreppet idéprocess i detta kandidatarbete då vi tolkar att begreppen är liknande och har snarlika 

betydelser.
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3 Teori
I  teorikapitlet  redogör vi för teorier  och branschdiskussioner som är relevanta och kan relateras till  

problemområdet. Utifrån teorier och branschdiskussioner vill vi skapa oss en djupare förståelse hur en 

idéprocess kan se ut för grafiska designers. Först och främst kommer vi beskriva begreppet kreativitet 

och kreativa metoder då det är viktiga begrepp för att få en förståelse för idéprocessen i sin helhet.  

Därefter kommer vi presentera olika perspektiv på forskning om idéprocesser. Sedan kommer vi att  

redogöra  för  olika  infallsvinklar  hur  en  idéprocess  kan  se  ut  utifrån  branscherfarna  perspektiv. 

Infallsvinklar från teori och branschdiskussion kommer användas som grund för den skriftliga intervjun  

samt i slutet av arbetet då vi diskuterar och drar slutsatser. Litteraturen vi studerat har använt sig av  

samma namn på stegen i deras idéprocess som vi använt oss av i texterna, namn på stegen ändras inte 

för att förtydliga deras synsätt på processen.

3.1 Kreativitet
Kreativitet är ett brett och förvirrande begrepp (De Bono,1994, 3). Ordet kreativ betyder skapande 

(Renander, 1999, 15), det kan betyda allt från att skapa en ny design till att laga mat. Edward De 

Bono,  en världsledande kreativitetsforskare,  beskriver  kreativiteten som ett  mysterium. Plötsligt 

uppstår en genial idé men ingen vet hur (De Bono,1994, 3f). Enligt De Bono finns det förutfattade 

meningar om kreativitet, det är idéer som uppstår av slumpen och att de inte går att styra. En annan 

uppfattning  är  att  kreativiteten hör  hemma i  kreatörernas  verksamhet  och att  det  krävs  en viss 

begåvning för att vara kreativ (De Bono, 1994, XI). Förutfattade meningar säger också att en viss 

typ av människor föds med kreativ begåvning och att den inte går att öva upp. De Bono hävdar 

motsatsen och menar på att lärdomar om kreativa metoder kan göra vem som helst kreativ. Vissa 

kommer vara steget bättre än andra men var och en kan lära upp sin kreativitet till det bättre genom 

kreativa metoder (De Bono,1994, 31f). 

Pelle Mårtenson, författare och konsult inom kreativitet menar att kreativiteten inte alltid finns. För 

kreativa yrken är arbetstid ibland helt ointressant, då kreativitet inte är något man kan tvinga fram. 

Vissa dagar gör det stora framsteg medan andra görs det ingenting, detta beskriver den irländska 

författaren  och  poeten  Oscar  Wilde  så  här:  ”På  förmiddagen  tog  jag  bort  ett  komma,  på 

eftermiddagen satte jag dit det igen” (Mårtenson, 2003, 41). Barn har en mer ohämmad kreativitet 

än vuxna. De hittar nya sätt att lösa och kombinera saker på. Vuxna har en mer begränsad kreativitet 

eftersom de styrs av vad som är rätt och fel. Att göra precis som man känner för, kan uppfattas 

konstig av andra (Mårtenson, 2003, 38).
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3.2 Kreativa metoder
Kreativa metoder är hjälpmedel för att  generera olika idéer och få nya infallsvinklar på arbetet 

(Österlin, 2008). En kreativ metod kan även häva kreativa blockeringar. En kreativ blockering kan 

uppstå under idéprocessens gång och då fortskrider inte idéarbetet i rätt riktning. Det finns många 

olika  kreativa  metoder,  Gerald  F.  Smith,  professor  i  administration,  genomförde  1998  en 

undersökning om kreativa metoder. Han identifierade då 172 olika kreativa metoder. Det är svårt att 

hitta  rätt  metod  till  rätt  syfte  eftersom det  finns  så  många  kreativa  metoder  att  välja  mellan. 

Eftersom det inte finns någon uttalad bästa kreativ metod att använda, behövs det mer än en metod i 

idéprocessen  för  bästa  möjliga  resultat  hävdar  Christopher  Dhal  Jørgensen  i  sin  uppsats  om 

användningen av kreativa metoder (Dhal Jørgensen, 2010, 6). Den vanligaste kreativa metoden är 

brainstorming och den används när en grupp ska generera idéer. Syftet med brainstorming är att 

generera så många idéer som möjligt, kvantitet före kvalitet (Aspelund, 2006).

3.3 Idéprocess
Teorier och branschdiskussioner vi hittat om idéprocessen handlar dels om en mer generell och 

psykologisk beskrivning men även beskrivningar som är mer specifika och inriktade mot kreatörer 

inom media. Teorierna och branschdiskussionerna kommer att bli en grund till vår skriftliga intervju 

och vårt fortsatta arbete. 

3.4 Teorier om idéprocessen
I   kapitlet,  teorier  om idéprocessen  presenterar  vi  olika  idéprocesser  som är  framtagna  ur  ett 

teoretiskt perspektiv. Teorierna är relevanta för vår studie då dem ger oss den bakgrundskunskap om 

idéprocesser som vi behöver för ett fortsatt arbete. 

3.4.1 Att bryta ner designprocessen i tre steg

Enligt John Chris Jones, en av grundarna för kreativa metoder, bryts designprocessen ner i tre steg. 

”Skiljaktighet”  (Divergence) kallas  det  första  steget,  här  är  det  viktigt  att  finna  den fakta  som 

behövs, problemets form och sammanhang ska hittas. Därefter kommer nästa steg ”omvandlingen” 

(Transformation), efter undersökningen som gjorts i föregående steg är nu problemområdet kartlagt, 

designern kan nu ägna sig åt en mer praktisk nivå. I omvandlingssteget struktureras problemet upp i 

delproblem.  Det  sista  steget  kallas  för  ”överensstämmelse”  (Convergence),  i detta  steg  har 

problemet blivit identifierat och designers mål är att finna en lösning på problemet (Hileman, 1998, 

3)(Jones, 1992, 63-68).
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3.4.2 En linjär designprocess 

Enligt Karl Aspelund, doktor inom psykologi, kan designprocessen delas upp i ett antal steg och för 

att nå fram till en färdig produkt måste alla steg genomgås. Processen utgår för det mesta från en 

rak linje men ibland kan det ske avvikelser då vissa steg löper parallellt med de andra stegen. Enligt 

Aspelund är första steget ”inspiration” för att få igång kreativiteten. Därpå bör projektet definieras 

och  ramar  sättas  upp,  detta  steg  kallas  ”identifiering” (identification).  Därefter  kommer 

”konceptualiseringssteget” (conceptualization),  här  skall  idégenerering  göras,  idéer  ska  snabbt 

skapas  och  visualiseras  för  att  kunna  presenteras.  I  nästa  steg  som  är  ”förfiningssteget” 

(exploration/refinement) ska idéerna och designen utvecklas och detaljeras, här behövs även nya 

inspirationskällor för att förbättra idéerna. Det svåraste steget enligt Aspelund i designprocessen är 

”utformningen” (definition/modeling), de föregående stegen måste ha utförts noggrant för att detta 

steg  ska bli  lättare,  här  sker  även designbesluten.  ”Produktionssteget” (production)  är  det  sista 

steget i designprocessen, i detta steg tillverkas prototyper och justeringar görs vid behov (Aspelund, 

2006, 3f).

3.4.3 De tre utvalda kreativa processerna

I samband med intelligens och tänkande har Joy Paul Guilford, psykolog och forskare, skrivit ett  

flertal böcker om kreativitet.  Enligt Guilford, täcker tre idéprocesser forskning om kreativiteten. 

Guilford menar att de tre idéprocesserna av Herman Von Helmholtz, Joseph Rossman och John 

Dewey ger en ökad förståelse och ett underlag för diskussioner om begreppen problemlösning och 

kreativitet  (Guilford  1971 se Hallstan  & Foslin,  2011,12).  De tre  utvalda idéprocesserna  enligt 

Guilford följer nedan:

3.4.3.1 Idéer från det undermedvetna

Den tyske professorn i fysiologi, Herman Von Helmholtz delade in den kreativa processen i 

tre steg. Det första steget kallas ”förberedelse”,  där de medvetna tankarna är i fokus. Det 

andra steget heter ”inkubation”,  det innebär omedvetna tankar. Det sista och tredje steget 

kallas ”upplysning”,  det är här idéer uppkommer från det omedvetna  (Rickards, 1985 se 

Dahl Jorgensen, 2010,18). Socialpsykologen Graham Wallas la till ett fjärde steg i  Herman 

Von Helmholtz kreativa process, nämligen ”verifiering”, där idéerna testas och utvärderas 

(Evans, 1991 se Dahl Jorgensen, 2010,18). 

3.4.3.2 Den kreativa processen i sju steg

Joseph Rossman, psykolog, delade in den kreativa processen i sju steg. Han utförde en stor 

undersökning  1931  om  kreativitet  hos  uppfinnare.  Följande  sju  definierade  steg 
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utvecklades av Rossman: ”observation av ett behov eller svårighet”, ”analys av behovet”, 

”genomgång av all tillgänglig information”, ”formulering av lösningar”, ”kritisk analys av 

lösningen”, ”födelse av en ny ide” och ”experiment för att undersöka iden” (Guilford 1971 

se Mooney & Razik, 1971, 123).

3.4.3.3 Problem blir till lösning 

En  annan  stegvis  beskrivning  av  den  kreativa  processen  redogjorde  den  amerikanske 

praktiskt inriktade filosofen och pedagogen John Dewey år 1933: ”varsebli problemet”, 

”analys  av  problemet”,  ”förslag  pa  lösningar”,  ”undersökning  av  konsekvenserna”  och 

”bedömning av den utvalda lösningen” (Guilford 1971 se Mooney & Razik, 1971, 123).

3.4.4 Sammanfattning av  teorier 

John  Chris  Jones,  en  av  grundarna  för  kreativa  metoder  använde  sig  endast  av  tre  steg  i  sin 

idéprocess. Detta gjorde även Herman Von Helmholtz, professor i fysiologi som senare fick sin 

idéprocess  utvecklad till fyra steg av Graham Wallas, socialpsykolog. De andra idéprocesserna som 

Joseph  Rossman,  psykolog,  Karl  Aspelund,  doktor  inom psykologi  och  John  Dewey,  praktiskt 

inriktad filosof och pedagog, beskriver innehåller flertalet steg, där rubrikerna berättar mer exakt 

vad  som  ska  göras  i  varje  steg.  I  två  av  tre  steg  i  Jones  idéprocess  består  stegen  delvis  av 

undersökning, han strukturerar även upp problemet i delproblem. Von Helmholtz/Wallas idéprocess 

är mer inriktade på det undermedvetna tänkandet. Rossmans idéprocess handlar däremot till stor del 

om problemet och lösningen, även Deweys process har också liknade inriktning som Rossman. 

Aspelunds idéprocess beskrivs som en linjär process där alla stegen måste genomgås för att nå sista  

steget.  Jones, Von Helmholtz/Wallas och Rossman har med någon form av informationssökning i 

något av sina steg. Idéprocesserna som Jones, Aspelund, Dewey och Rossman beskriver är alla åt 

det mer praktiska hållet. Von Helmholtz/ Wallas idéprocess handlar mer om tänkandet, medvetet 

och omedvetet.  Alla forskarna har liknande slut i sina idéprocesser. De säger att i sista steget ska 

idén testas och utvärderas. Forskarna har använt sig av olika begrepp till idéprocessen. Jones och 

Aspelund har använt sig av begreppet designprocess, medan resterande har använt sig av begreppet 

kreativ process. 

3.5 Branschdiskussioner om idéprocessen
I kapitlet, branschdiskussioner om idéprocessen,  presenterar vi olika idéprocesser som är framtagna 

av  branscherfarna.  Branschdiskussionerna  är  relevanta  för  vår  studie  då  dem  ger  oss  den 

bakgrundskunskap om idéprocesser som vi behöver för ett fortsatt arbete. 
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3.5.1 Att förvandla problem till nytta och nöje 

En kreativ process är inte linjär enligt Bengt Renander, inspiratör och föreläsare inom kreativitet. 

Den kreativa processen är ett ordnat kaos som består av olika steg och begrepp. Enligt Renander 

börjar en kreativ process alltid med att ifrågasätta ett ”problem”. Därefter följer begrepp i obestämd 

ordning. Renander menar också att det måste finnas en ”vilja” för att ta itu med problemet annars 

fortskrider inte arbetet (Renander, 1999, 54ff). ”Motivation” i en kreativ process stärker viljan och 

gör därför att arbetet kommer vidare med problemen som uppstår under processen (Renander, 1999, 

19). Motivationen ger viljan en tydlig kurs åt rätt håll och den fungerar som en morot för att nå det 

tänkta målet (Renander, 1999, 69). ”Idén” är det centrala momentet i kreativa processen, idén löser 

problemet (Renander, 1999, 27). ”Svårigheter” uppkommer ofta på vägen i en kreativ process, idéer 

dör,  motivationen  sjunker  och viljan  når  inte  fram (Renander,  1999,  104).  När  problemet  som 

skapades i början av processen är löst  kallas detta för ”nytta och nöje” (Renander, 1999, 129).

3.5.2 Vägen från behov till resultat 

Jonas  Michanek  och Andréas  Breiler,  konsulter  och  inspiratörer  om kreativitet  och  innovation, 

beskriver idéprocessen i fem steg. Det första steget i idéprocessen kallas för ”behov”, i behovsdelen 

finns grunden till projektet (Michanek, Breiler, 2007, 33). Hur många idéer som helst kan uppstå 

men idéerna måste lösa behovet och det måste lösa rätt behov. I behovsdelen på Michanek och 

Breilers idéprocess behövs en vision om hur slutresultatet ska se ut . Det andra och centrala steget 

heter ”idégenerering” (Michanek, Breiler, 2007, 51f), här används metoder och tekniker som gör att 

det går att skapa olika idéer med flera olika infallsvinklar, hellre kvantitet än kvalité (Michanek, 

Breiler, 2007, 33). Valet av kreativa metoder är viktigt, de ska ha olika struktur och de ska kräva 

olika  mycket  stimuli,  för  att  få  så  många  olika  perspektiv  som möjligt  på  idéerna  (Michanek, 

Breiler, 2007, 65). Därefter kommer steget ”idéutveckling och urval”, när många idéer har skapats 

ska det sållas bland dem för att hitta ett urval (Michanek, Breiler, 2007, 33). Många olika idéer ökar 

chansen för att slutresultatet kommer vara nytänkande (Michanek, Breiler, 2007, 72). Det fjärde 

steget i Michanek och Breilers idéprocess kallas för ”konkretisering”.  När ett urval har hittats så 

finns  de  intressantaste  idéerna  kvar,  när  idéerna  utvecklas  blir  idéerna  ett  koncept  (Michanek, 

Breiler, 2007, 33). ”Resultat” är det sista steget i idéprocessen, i detta steg ska alla idékoncept göras 

presentabla (Michanek, Breiler, 2007, 95). 

3.5.3  Medvetna val till undermedveten idé 

Dorte  Nielsen,  art  director  beskriver  den  kreativa  processen  med  ett  första  steg  som  heter 

”identifiera problemet”, här ska problemet formuleras för att  underlätta arbetet.  Definitionen av 

problemet ska vara så tydlig som möjligt för att få en insikt om vad som ska lösas. Därefter kommer 
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”researchsteget”  (undersökningssteget),  där  det  ska  utföras  en  ordentlig  undersökning  och 

information ska samlas in som berör uppgiften.  Informationsinsamlingen ger de undermedvetna 

tankarna något att arbeta med. Det tredje steget kallar Dorte Nielsen för ”fokusering”, fokus ska då 

ligga på problemformuleringen snarare än lösningen.  I  nästföljande steg,  ”användningen av det 

undermedvetna”, är hjärnan upptagen att tänka på ett problem och tar sedan en paus, då tar det 

undermedvetna över och jobbar vidare med att bearbeta informationen. I sista steget,”idé”, arbetar 

tankarna medvetet  och undermedvetet  med uppgiften så att en idé till  slut  uppkommer.  Nielsen 

uppmuntrar att använda kreativa metoder under idéprocessens gång och gärna variera olika kreativa 

metoder beroende på uppgift (Nielsen, 2003, 9ff).

3.5.4 Från uppstart till uppföljning av designarbetet 

Enligt  Kenneth  Österlin,  industridesigner,  är  första  steget  i  designarbetet  ”uppstart”,  här  hålls 

informationsmöten, offerter skrivs och tidsplanering av projektet fastställs. Därefter följer nästa steg 

”analys”,  här  hämtas  information  och karakteristiska  drag  av  designern  sätts.  Nästa  steg  kallas 

”skissningen”, då skissas idéerna upp och diskussioner om projektet hålls, i detta steg sker även en 

utvärdering  av  projektet  dittills.  Efter  skissningen  följer  ”bearbetningssteget” där  skisserna 

utvecklas och blir mer och mer detaljerade, i detta steg sker även en presentation om projektets 

resultat. Slutligen kommer ”uppföljningsfasen” dar tillverkningsunderlag skaffas och uppföljning 

sker  med kund (Osterlin, 2010, 31).

3.5.5  Bubbelpoolsmodellen enligt Pelle Mårtenson 

Pelle  Mårtenson,  författare  och  konsult  inom  kreativitet,  beskriver  designprocessen  som  en 

bubbelpool där man kastas mellan de olika stegen likt en badanka. Mårtenson nämner upprepade 

gånger  att  en designprocess  inte  går  att  planera,  stegen är  inte  linjära,  de  kommer  i  obestämd 

ordning (Mårtenson, 2003, 111). ”Idé/problem” är ett steg i designprocessen där varje problem ska 

formuleras om till frågor. ”Designbeslut och testning” är ännu ett steg i processen där beslut om 

design fattas, att testa så många olika vägar som möjligt gör att det visar sig vilka olika alternativ  

det finns och vilka som inte fungerar (Mårtenson, 2003,49ff). Ibland kan en ”ny problemlösning” 

behövas,  denna  uppstår  genom  att  ta  en  paus  och  sedan  återkomma  till  arbetet  med  nya 

infallsvinklar. ”Idégenerering” används i designprocessen i form av kreativa metoder som måste 

anpassas efter problemet. Mårtenson menar att det är positivt att ta en paus i processen för att låta 

det undermedvetna jobba, ett steg som kallas för ”inkubation”. Problemet/idén ska konstant testas 

under designprocessen, passar den inte den tänkta målgruppen ska problemet/idén göras om och 

testas på nytt, detta steg kallar Mårtenson för ”testa och gör om” (Mårtensson, 2003, 79ff).
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3.5.6 Sammanfattning av branschdiskussioner

Bengt  Renander,  inspiratör  och  föreläsare  inom  kreativitet,  beskriver  idéprocessen  ur  ett  mer 

psykologiskt perspektiv med steg som motivation och vilja. Dorte Nielsen, art director,  presenterar 

en  idéprocess  där  det  undermedvetna  har  en  central  roll.  Jonas  Michanek  & Andréas  Breiler, 

konsulter  och  inspiratörer  om kreativitet  och  innovation,  och   Pelle  Mårtenson,  författare  och 

konsult inom kreativitet,  beskriver idéprocessen ur en mer praktisk synvinkel där kreativa metoder 

har en stor roll. Även Kenneth Österlin, industridesigner, beskriver idéprocessen praktiskt, men med 

kunden i fokus. Renander och Mårtenson ,är noga med att beskriva att stegen i idéprocessen kan 

vara i obestämd ordning. De övriga  författarna i branschdiskussionen har mer linjära processer där 

stegen kommer i ordningsföljd. Renander, Nielsen och Mårtenson beskriver att idéprocessen startar 

med att identifiera ett problem. Att starta idéprocessen med att identifiera problemet beskriver även 

Michanek & Breiler men de använder sig av begreppet behov. Österlin däremot anpassar första 

steget till kunden där informationsmöten hålls och offerter skrivs. Renander använder svårigheter 

som ett steg i idéprocessen där idéer dör, motivationen sjunker och viljan inte når fram. De övriga 

fyra  författarna  tar  inte  upp svårigheter  i  idéprocesserna  utan  de  beskriver  idéprocesserna  som 

problemfria. I  Michanek  &  Breilers  och  Renanders  idéprocesser  är  idén  ett  centralt  moment. 

Österlin och Nielsen berör också idén som en viktig del av processen men de beskriver den inte som 

en lika central roll. De tre olika teorierna beskriver även att kreativa metoder ska användas för att få 

fram de bästa idéerna.  Renander och Michanek & Breiler har liknande sista steg i sina idéprocesser. 

De menar att slutprodukten är sista steget. Österlin är även han inne på att ha en slutprodukt men 

eftersom hans process är mer kundanpassad har han ytterligare ett steg i sin idéprocess som heter 

uppföljningsfasen, där han utvärderar vad kunden tycker. Nielsen menar att sista steget är att en idé 

uppstår. De olika författarna har använt sig av olika begrepp till idéprocessen. Renander och Nielsen 

har använt begreppet kreativa processer i sina texter, medan Michanek & Breiler använder sig av 

begreppet  idéprocess.  Österlin  använder  ordet  designarbete  och  Mårtenson  använder  sig  av 

begreppet designprocess. Valet av begrepp kan man tolk på olika sätt.
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4. Tillvägagångssätt 
I tillvägagångssättet presenterar vi de tillvägagångssätt vi använt oss av i vår studie, här redogörs 

för valet av teknik och metod. Vi presenterar hur vår skriftliga intervju går till samt hur vi utför vår 

produktion. 

4.1 Skriftlig intervju
Vi skickar ut en skriftlig intervju (den skriftliga intervjun finns att se i sin helhet i bilaga 1) till tio 

grafiska  designers.  Den skriftliga  intervjun grundas  i en  kvalitativ  undersökning vilket  innebär 

öppna  frågor  (Trost,  2008,  32).  Fördelen  med  öppna  frågor  är  att  mottagaren  inte  styrs  med 

alternativa  svar  som till  exempel  ja/nej-frågor  och  intervjupersonen  får  en  chans  att  skriva  ett 

utförligare svar, detta menar Bengt-Erik Andersson, professor i utvecklingspsykologi (Andersson, 

1995,73). Vi väljer denna form av skriftlig intervju eftersom vi vill förstå grafiska designers sätt att 

resonera eller reagera, urskilja eller särskilja ett varierande sätt att se på en idéprocess (Trost, 2008, 

32).  Det kommer att krävas en del förberedelser innan den skriftliga intervjun kan skickas ut. Innan 

utskick av den skriftliga intervjun testas den på utomstående personer för att få feedback. I första 

utkastet är det viktigt att kontrollera både innehållet och den språkliga formen (Ekholm & Fransson, 

2009, 91). En enkel och korrekt ingress är viktig i en skriftliga intervjun. Ingressen ska innehålla 

vem som ligger bakom intervjun, vilka som ska svara på den skriftliga intervjun, syftet, hur lång tid 

det  kommer  ta  att  besvara  frågorna,  vad  som händer  med  svaren,  när  svaren  senast  ska  vara 

inlämnade och när intervjupersonerna kan ta del av resultatet (Kylén, 2004, 59).

4.1.1 Kontakt

För att undvika att de tillfrågade personerna inte svarar på den skriftliga intervjun gäller det att ha 

en god kontakt med intervjupersonerna innan den skriftliga intervjun skickas ut hävdar Andersson 

(Andersson, 1995,161). För att få en god kontakt med intervjupersonerna mailar vi dem, där vi 

frågar om de är intresserade och har möjlighet att delta i vår skriftliga intervju. Genom ett intresse-

mail får vi reda på om den skriftliga intervjun ska besvaras av de tillfrågade grafiska designerna. 

När de tillfrågade intervjupersonerna tackat ja till att delta i vår skriftliga intervju är det viktigt att 

den skriftliga intervjun skickas ut så snabbt som möjligt för att de tillfrågade intervjupersonerna ska 

minnas den första kontakten. De tillfrågade intervjupersonerna som tackar ja på intresse-mailet får 

den skriftliga intervjun skickad till sig, då ligger det på intervjupersonens samvete att svara på den 

skriftliga intervjun (Trost, 2008, 115). 
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4.1.2 Analysmetod

För att sammanställa svaren från den skriftliga intervjun tittar vi på likheter och skillnader i de 

tillfrågade grafiska designernas svar. Vi sammanställer data från den skriftliga intervjun genom att 

använda oss till grunden av en kvalitativ helhetsanalys och delanalys. Helhetsanalysen delas in i tre 

faser.  I  den  första  fasen  väljs  ett  tema  för  datainsamlingen  som  ska  beskriva  den  skriftliga 

undersökningen i helhet. Utifrån temat för datainsamlingen ska sedan frågeställningar formuleras 

som arbetet utgår ifrån. Tredje fasen i helhetsanalysen är en systematisk analys där den skriftliga 

intervjun läses igenom och viktiga punkter i innehållet stryks under i svaren som kan relateras till 

frågeställningarna och temat för datainsamlingen. För att  kunna dra slutsatser utför vi också en 

delanalys, där vi plockar ut ord eller påståenden ur de tillfrågade grafiska designernas svar, för att 

kategorisera  svaren  i  olika  idéprocesser.  Genom  att  använda  oss  av  en  helhetsanalys  och  en 

delanalys får vi en uppfattning om vad de tillfrågade grafiska designerna anser vara viktigt när det  

gäller kreativitet, kreativa metoder och idéprocesser (Holme & Solvang, 1997, 141f).

4.1.3 Urval av grafiska designers

Vi har ett urval av grafiska designers runt om i Sverige till vår skriftliga intervju, för att få en så 

bred bild av svenska grafiska designers som möjligt.  De tillfrågade grafiska designerna hittar vi 

genom  kontakter  och  genom  att  söka  på  olika  branschrelaterade  webbsidor  som  till  exempel 

Guldägget (en webbsida där ett reklampris varje år delas ut till Sveriges kommunikationsbyråer) 

och  CAP & Design  (en  tidning  för  layout  och  design).  Ett  annat  urval  vi  gör  är  att  få  med 

åldersspridning på  intervjupersonerna   för  att  se  om generationernas  olika  syn  på  idéprocesser 

skiljer sig åt. Intervjusvaren behandlas anonymt genom att benämna intervjupersonerna efter staden 

de bor i samt ålder för att få en tydlig översikt över sammanställningen av intervjusvaren. 

4.1.4 Intervjusystem

Vår skriftliga intervju skapas i Google Docs eftersom tjänsten har många fördelar. I tjänsten finns 

det möjlighet att skapa internetbaserade intervjuer. Google Docs är en gratis tjänst och svaren syns 

direkt  i  ett  dokument  när  intervjupersonen  svarat  på  den  skriftliga  intervjun,  flera  kan  vara 

administratörer till den skriftliga intervjun och på så sätt kan flera administratörer se vilka som har 

svarat (Agarwal, 2011). Olika varianter av svarsalternativ kan skapas som till exempel ja och nej 

svar, rankningslista samt öppna svar. Då vår skriftliga intervju grundas i en kvalitativ undersökning 

gör Google Docs det möjligt att skapa frågor med öppna svar. 
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4.2 Produktionsmetod
Vi väljer att ha med en produktionsdel i vårt kandidatarbete för att se om svaren från den skriftliga 

intervjun fungerar i praktiken och inom området grafisk design. Vi arbetar som en fiktiv reklambyrå 

med två personer där vi båda har rollen som grafiska designer. För att testa om svaren från den 

skriftliga intervjun fungerar i praktiken utgår vi från fyra uppdragsbeskrivningar med samma tänka 

objekt i form av logotyp-design från fiktiva kunder. Vi testar uppdragsbeskrivningarna på svaren 

från den skriftliga intervjun för att få ett så realistiskt uppdrag, svar och arbetssätt som möjligt. En 

grafisk designers arbetsuppgifter är många som till exempel grafiska profiler, konceptutveckling 

och tryck. Vi avgränsar utformningen till logotyp-design för att en logotyp är en viktig del för ett 

företags identitet eftersom den speglar företagets affärsidé och verksamhet. Logotypens roll är att få 

omvärlden att känna förtroende för företaget (Bergström, 2007, 127). Simon Gustavsson, före detta 

Universitetsadjunkt  och  programansvarig  för  Digital  bildproduktion  på  Blekinge  Tekniska 

Högskola, agerar fiktiva kunder och skrivit de fyra uppdragsbeskrivningarna som vi använt oss av. 

Här följer uppdragsbeskrivningarna: 

1.Sprinkler

Vi är ett företag som levererar mobiltjänster (digitala flyers) där  

man skickar ett lokalt meddelande till folks handhållna enheter  

som passerar inom en viss radie av en kub. Kan vara  

erbjudanden till affärer, eller information om konserter etc.

Vill nå ut till målgruppen företag och eventanordnare som riktar  

sig till en målgrupp mellan 20 – 35. Helst undvika den klassiska  

"webbföretagskänslan" (och absolut undvika "corporate"  

stämpeln) men ändå bli tagna på allvar. Riktar sig inte direkt till  

konsumenten, men vill ändå fokusera på att kunderna kommer 

vara glada och nöjda över tjänsten.

"Tänker sig lite som Spotify, men lite mer edge kanske?" 

- Börje Gustavsson, VD

2.Cirkus Minimum

En cirkus med udda nummer och lite otippade scenshower. Gärna 

med ljus i mörker och en lite quirky och mörk attityd. Har en  
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kvinnlig cirkusdirektör och är väldigt stolta över det. Satsar på 

att chocka, men inte med blod och våld. Mer Flash-mob stil.  

Spelar gärna på moderna kulturreferenser. Har inga djur utöver 

insekter och reptiler. Vill verka lite mystiska och mörka, lite  

hemliga samt lite trashy. Men inte för mycket.

"I vår cirkus finns det nummer i nummer i nummer. Vi jobbar hårt  

för att göra det oväntade."

- Alexandra Von Falheim, Cirkus Direktör

3.The Year

Ett projekt som går ut på att man tillsammans med c:a 1000 

andra ansökande ska bygga ett samhälle mitt ute i Australien. Det  

ska fokusera på hållbarhet och baka in modern teknologi så långt  

man kan utan att ta med de saker som korrumperar det  

nuvarande samhället. Man har fått OK från staten och även blivit  

erkända av FN.

Vill ha en "grön" känsla och fokusera på att man är för fredliga  

lösningar etc. Men ändå visa lite att man är ungdomliga och har  

sprungit ur webbpiratkulturen och vill gärna spela lite på  

aktivism och "vi-känslan". Gärna färgglatt.

4.Fruktkött

Ett kängpunk-hippieband. Består av folk från reklamindustrin  

som är medvetna om hur viktigt det är med exponering och en  

enhetlig visuellt kommunikation. Vill leka med tanken på att vara  

poppiga och färgglada men ändå spela riktigt hård musik. Vill  

inte vara "way to obvious" med logotypen.

De har medlemmar av båda kön olika etniciteter och sexuella  

läggningar. Tanken är att vara en förebild för musikbranschen 

och dess förhållande till kultur och underhållning. Ledorden är  
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färggrant. Kontrast och "mjuk aggression".

"Ingen övertydligt 'frukt' kombinerad med 'nitar' combo är ni  

snälla, försök göra något med glimten i ögat som inte är...en  

gimmick." 

- Black Apple, Sångare i Fruktkött.

4.2.1 Produktionsmedel

Vi använder programmet Adobe Illustrator när vi utformar det grafiska i vårt praktiska utförande av 

logotyperna.  Illustrator  är  ett  vektorbaserat  ritprogram  (Adobe.com,  2012)  vilket  innebär  att 

informationen  är  geometriska  primitiver,  arbetet  utgår  från  punkter,  cirklar  och  linjer  som 

tillsammans blir en bild.  Med hjälp av vektorgrafik kan bilden skalas gigantisk stor eller så liten 

som möjligt utan att bilden blir suddig eller pixlig (Wikipedia, vektorgrafik, 2011).  Vi anser att 

ytterligare produktionsmedel kan tillkomma utifrån svaren vi får från den skriftliga intervjun.
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5. Resultat
I  det  här  kapitlet  presenteras  resultatet  av  den  skriftliga  intervjun  samt  produktionen. 

Utgångspunkten i detta resultatkapitel har varit svaren från den skriftliga intervjun. Frågorna i den 

skriftliga intervjun har blivit framtagna från teori och branschdiskussionerna som vi redogjorde för i 

vårt  teorikapitel.  Frågorna  ska  hjälpa  oss  att  besvara  vår  problemformulering  för  detta 

kandidatarbete: Hur kan en grafisk designers idéprocess innehållande kreativa metoder se ut?

5.1 Idéprocesser
Vi har haft förmanen att fa kontakt med nio svenskbaserade grafiska designers och stallt fragor till 

dem i en skriftlig intervju om deras syn pa kreativitet och hur deras ideprocess kan se ut. Vi fick 

endast ett bortfall då vi kontaktade tio grafiska designers men endast fick nio svar.  De tillfrågade 

grafiska  designerna  hittade  vi  genom kontakter  och  genom att  söka  på  olika  branschrelaterade 

webbsidor som till exempel Guldägget (en webbsida där ett reklampris varje år delas ut till Sveriges 

kommunikationsbyråer)  och  CAP & Design (en  tidning för  layout  och design).  Vi  har  valt  att 

behandla intervjupersonerna anonymt genom hela kandidatarbetet benämna dem efter staden de bor 

i samt ålder.

( Bild 1 : Intervjupersonerna  )
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Vid sammanställningarna av den  skriftliga intervjun  valde vi att fokusera kring de fragor som vi 

ansag var viktiga för var studie (den skriftliga intervjun finns i sin helhet i bilaga 1). Fokus för den 

skriftliga intervjun var hur de grafiska designernas idéprocess såg ut. Svaren på frågan om hur en 

idéprocess såg ut innehöll både likheter och olikheter. Intervjusvaren kunde vi sammanställa till fyra 

idéprocesser,  då vi  tolkade att  likheterna översteg olikheterna i  de olika idéprocesserna som de 

grafiska designerna beskrev i den skriftliga intervjun. Utifrån analysmetoden som vi beskriver i vårt 

tillvägagångssätt,  har  vi  valt  att  namnge  de  fyra  sammansatta  idéprocesserna  efter  deras 

huvudinnehåll som är idéprocess 1 : Undersökning, idéprocess 2 : En infallsvinkel, idéprocess 3 : 

Problemformulering samt idéprocess 4 :  Kundanpassad.  I  de fyra sammanställda idéprocesserna 

skiljer sig stegen åt och kommer presenteras mer ingående senare i detta kapitel under rubriken 5.3 

Fyra idéprocesser. För att testa om de fyra sammanställda idéprocesserna fungerar i praktiken har vi 

utgått från fyra uppdragsbeskrivningar som presenteras i kapitlet tillvägagångssätt. Vi har testat en 

uppdragsbeskrivning på en sammanställd idéprocess med samma tänkta objekt i form av logotyp-

design för att få ett så realistiskt uppdrag och arbetssätt som möjligt.

Vår  problemformulering  för  vår  studie  utgår  ifrån  att  undersöka  hur  en  idéprocess  kan  se  ut 

innehållande kreativa metoder, därför frågade vi de tillfrågade grafiska designerna om de använder 

kreativa metoder  i  sin idéprocess.  De flesta  grafiska designerna har svarat  att  de inte  använder 

kreativa metoder i sin idéprocess, brainstorming är det enda exemplet som anges som en sådan 

metod. Fyra av de nio tillfrågade grafiska designerna svarade däremot att de utformat en kreativ 

metod själv. Lek, tänk tvärt om och associera ord beskrevs som exempel på en sådan metod. Några 

beskriver  också att  erfarenhet  är  en kreativ  metod eftersom det  då finns  en  idébank i  huvudet 

bestående av redan testade idéer och lösningar att utgå ifrån. Från den skriftliga intervjun framkom 

det också att majoriteten av de tillfrågade grafiska designerna utgår från en liknande struktur på 

deras idéprocess i de flesta projekt. Däremot hävdar Östersund, 33 år, Luleå 47 år och Stockholm, 

30 år som är tre av de tillfrågade grafiska designerna motsatsen. De menar att idéprocessen ändras 

efter kunden då det kan bero på att kunden vill vara med att styra projektet, det kan även bero på 

hur många som arbetar i processen. 

5.2 Kreativitets påverkan
En idéprocess handlar inte bara om stegen utan det handlar även om faktorer runt omkring. Från 

vårt teorikapitel så har vi redogjort att ordet kreativitet är brett och förvirrande begrepp och vi ansåg 

därför att det var en viktig del att få se de tillfrågade grafiska designernas syn på kreativiteten.   För 
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att kunna redogöra för de tillfrågade grafiska designerna syn på kreativitet frågade vi vilka faktorer 

som påverkar deras kreativitet positivt respektive negativt. Många nämnde att en bra relation till 

kunden har en positivt påverkan och har en stor betydelse. Roliga uppdrag och en modig kund är 

också positivt för kreativiteten eftersom svängarna då kan tas ut. En annan sak vi kan redogöra för 

från vår skriftliga intervju är att grafiska profiler och uppdragsbeskrivningar påverkar de tillfrågade 

grafiska  designernas  kreativitet  positivt.  De  tillfrågade  grafiska  designerna  vill  gärna  att  den 

grafiska  profilen  är  aktuell  och  inte  gammal.  En  modern  grafisk  profil  och  en  välformulerad 

uppdragsbeskrivning fungerar som en vägledning i arbetet och ger en positiv effekt, eftersom total 

frihet ofta hämmar kreativiteten. Det som påverkar kreativitet negativt är oftast det motsatta till det 

positiva till exempel en dålig kundrelation, stress och en stram budget. De negativa faktorerna kan 

göra att en grafisk designer drabbas av en kreativ blockering och därför ville vi ta reda på i vår 

skriftliga  intervju  hur  en  grafisk  designer  tar  sig  ur  en  kreativ  blockering.  Majoriteten  av  de 

tillfrågade  grafiska  designerna  beskrev  att  en  paus  från  arbetet  häver  en  kreativ  blockering, 

promenad, dusch och tv-tittande är exempel på sådana pauser. Att få någon annans syn på projektet 

kan också göra att en grafisk designer kommer ur en kreativ blockering, detta kan innebära att bolla  

idéer med medarbetare eller att fråga någon oberoende om råd. Ett annat förslag på att komma ur en 

kreativ blockering är att gå tillbaka till ruta ett och försöka få andra infallsvinklar på uppdraget. 

5.3 Fyra idéprocesser
Som vi beskrev tidigare frågade vi de grafiska designerna i den skriftliga intervjun vilka olika steg 

deras idéprocess bestod av. Utifrån intervjusvaren kunde vi sammanställa fyra idéprocesser som vi 

har valt att namnge efter deras huvudinnehåll. För att undersöka om de sammanställda 

idéprocesserna fungerar i praktiken har vi utgått från fyra uppdragsbeskrivningar med samma tänkta 

objekt i form av logotyp-design  från fiktiva kunder. Vi har testat en uppdragsbeskrivning på en 

sammanställd idéprocess för att få ett så realistiskt uppdrag och arbetssätt som möjligt. Vi valde att 

avgränsa utformningen till logotyp-design eftersom vi då skulle hinna undersöka alla fyra 

sammanställda idéprocesserna.  Vi planerade i förväg att lägga 12 timmar på produktionen på 

logotyp-design för varje sammanställd idéprocess. Processbilderna finns i större format i bilagorna, 

tyvärr kunde vi inte  visualisera vissa steg  som till exempel moodboard och inspiration  i  vårt 

kandidatarbete eftersom upphovsrätten gör det omöjligt. För att ändå kunna visualisera de viktigaste 

stegen i varje sammanställd idéprocess har suddiga bilder använts för att få en helhetsbild av stegen.
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5.3.1 Idéprocess 1 : Undersökning

Undersökning  är  en  viktig  del  i  idéprocess  1  :  Undersökning,  då  flertalet  steg  innehåller  en 

undersökande del. Vi har delat upp idéprocess 1 : Undersökning i fyra steg utifrån Göteborg, 28 år 

och  Gävle  31  års  intervjusvar.  Första  steget  i  idéprocessen  är  att  göra  en  ”undersökning” om 

företaget, konkurrenter och marknaden. Gävle, 31 år  brukar använda sig av en do's and dont's lista 

där  för-  och  nackdelar  om  konkurrent,  företag  och  marknaden  radas  upp  för  att  få  en  bättre 

helhetsbild  om  vad  som ska  användas  och  inte  i  designen.  Nästa  steg  ägnas  åt  att  leta  efter 

”inspiration” från annorlunda områden mot vad kunden jobbar inom så som konst, arkitektur och 

design. Inspirationen används för att få nya infallsvinklar om uppdragsbeskrivningen från kunden. I 

steg tre ”skissas” olika idéer fram, de ska vara snabba och slarviga samt både med papper och penna 

och digitalt. I skissningssteget kan vyerna vidgas och Göteborg, 28 år beskriver att det är intressant 

att göra en skiss som kunden skulle gilla samt en skiss som går tvärt emot uppdragsbeskrivningen 

för att utmana kunden. Sista steget är ”designsteget” där skissningen utvecklas och blir till en färdig 

produkt. Under hela processen ska den grafiska designern ha kontakt med kunden och stämma av. 

5.3.1.1 Produktion av idéprocess 1 : Undersökning

För  att  testa  idéprocess  1  :  Undersökning,  utgick  vi  från  uppdragsbeskrivningen  från 

kunden Sprinkler: 

Vi är ett företag som levererar mobiltjänster (digitala flyers) där man  

skickar ett lokalt meddelande till folks handhållna enheter som passerar  

inom en viss radie av en kub. Kan vara erbjudanden till affärer, eller  

information om konserter etc. Vill nå ut till målgruppen företag och 

eventanordnare som riktar sig till en målgrupp mellan 20 – 35. Helst  

undvika den klassiska "webbföretagskänslan" (och absolut undvika  

"corporate" stämpeln) men ändå bli tagna på allvar. Riktar sig inte  

direkt till konsumenten, men vill ändå fokusera på att kunderna kommer  

vara glada och nöjda över tjänsten. "Tänker sig lite som Spotify, men lite  

mer edge kanske?" 

- Börje Gustavsson, VD

I första steget, ”undersökning”, arbetade vi i en timme med att söka efter information om 

företaget, konkurrenter och marknaden. Vi sökte på liknande företag som Sprinkler för att 

få en uppfattning om hur konkurrenter och marknaden såg ut. Vi sökte på konkurrenternas 
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logotyp-design samt deras grafiska utformning så som hemsida och applikations-design. Vi 

samlade in allt material i en gemensam mapp och ägnade därefter en timme åt en do's and 

dont's lista där vi skrev olika för och nackdelar om konkurrenternas logotyp-design. Efter 

den  grundläggande  undersökningen  om företag,  konkurrenter  och  marknaden,  sökte  vi 

efter  ”inspiration”  i  en  timme  från  oväntade  källor  så  som  arkitektur,  till  exempel 

byggnader och inredning, design, till exempel affischer och illustrationer    samt konst, som 

till  exempel  tavlor  och  konstinstallationer  (se  bild  2).  I  det  tredje  steget  som  var 

”skissning” använde vi oss av papper och penna och gjorde snabba och slarviga skisser. Vi 

hade tre timmar på oss att skissa med papper och penna innan vi  tog in skisserna i datorn 

och  utformade  skisserna  digitalt.  Skissningsdelen  gjorde  att  vi  fick  fram många  olika 

utformningar  av  tänkta  logotyper.  Vi  utvecklade  skisserna  digitalt  i  det  digitala 

ritprogrammet Illustrator i tre timmar tills vi hade några resultat som vi var nöjda med. 

Därefter  gjorde  vi  ett  urval  där  vi  valde  ut  några  skisser  som  vi  vidareutvecklade  i 

”designsteget”  i  ytterligare  tre  timmar  (se  bild  3).  Några  av  skisserna  var  tvärt  emot 

kundens uppdragsbeskrivning för att utmana kunden.  Vi hade schemalagt idéprocess 1 : 

Undersökning, till tolv timmar och vi höll tidsplaneringen och skickade en slutprodukt till 

kunden (se bild 4). Fler och större bilder för idéprocess 1 : Undersökning finns i  i bilaga 2.

5.3.2 Idéprocess 2 : En infallsvinkel

Idéprocess 2 : En infallsvinkel, bygger på att hitta en idé tidigt i arbetet för att kunna utgå från en  

infallsvinkel under hela arbetets gång. Idéprocessen innehåller tre steg från Hudiksvall, 48 år och 

Örebro, 42 års intervjusvar. I första steget sker en ”genomgång” av uppdraget, här samlas material 

in så som logotyper, bilder, texter och grafiska profiler. I nästa steg ska ”en hållbar idé” arbetas fram 

för att få en infallsvinkel att utgå ifrån, här kan brainstorming användas för att hitta en ingång i 

arbetet. Hudiksvall, 48 år skriver ofta ner ord som associeras till uppdraget som arbetet kan utgå 
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ifrån,  vilket  är  en  form  av  brainstorming.  Efter  att  ha  hittat  en  hållbar  idé  som  passar 

uppdragsbeskrivningen  skickas  denna  för  ”korrektur”  till  kunden.  Korrektur  innebär  att 

produktionen skickas  för  godkännande  till  kund.  Är  kunden inte  nöjd  med arbetet  skissar  den 

grafiska designern vidare på idén utefter kundens ändringar. När allt material har blivit godkänt av 

kunden ”produceras” arbetet.

5.3.2.1 Produktion av idéprocess 2 : En infallsvinkel

För att  testa  idéprocess 2 :  En infallsvinkel,  utgick vi från uppdragsbeskrivningen från 

kunden Cirkus minimum: 

En cirkus med udda nummer och lite otippade scenshower. Gärna med 

ljus i mörker och en lite quirky och mörk attityd. Har en kvinnlig  

cirkusdirektör och är väldigt stolta över det. Satsar på att chocka, men 

inte med blod och våld. Mer Flash-mob stil. Spelar gärna på moderna 

kulturreferenser. Har inga djur utöver insekter och reptiler. Vill verka lite  

mystiska och mörka, lite hemliga samt lite trashy. Men inte för mycket.

"I vår cirkus finns det nummer i nummer i nummer. Vi jobbar hårt för att  

göra det oväntade."

- Alexandra Von Falheim, Cirkus Direktör

I första steget, ”genomgång”,  samlade vi in material så som logotyper och bilder. Vår kund 

hade inte något tidigare material så vi hade inget material att samla in utan vi gick igenom 

uppdragsbeskrivningen grundligt istället. I det andra steget skulle ”en hållbar idé” arbetas 

fram genom brainstorming.  Vi  använde oss  av  associationsmetoden där  vi  tillsammans 

skrev ner ord som vi tyckte associerades till uppdraget. Steget tog en timme att genomföra 

(se bild 5). Utifrån associationsorden arbetade vi fram en hållbar idé som skulle presenteras 

för kunden. Vi fick fram en idé genom att skissa med papper och penna och digitalt i två 

timmar (se bild 6). Efter brainstormingen och skissningen producerade vi slutresultatet och 

skickade det till  kunden för ”korrektur”, detta steg tog två timmar (se bild 7).  Vi hade 

schemalagt idéprocessen en infallsvinkel till tolv timmar men det gick snabbare än vad vi 

trodde och tog bara fem timmar att slutföra.  Fler och större bilder för idéprocess 2 : En 

infallsvinkel finns i  i bilaga 3.
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5.3.3 Idéprocess 3 : Problemformulering

I  idéprocess  3  :  Problemformulering  är  det  viktigt  att  skapa  en  problemformulering  utifrån 

uppdragsbeskrivningen  från kunden. Vi har delat upp idéprocessen i fem steg utifrån Östersund, 46 

år och Stockholm, 30 års intervjusvar. Första steget i idéprocessen är ett ”undersökningsarbete” där 

insikter samlas,  produkten upplevs  och testas.  Utifrån undersökningsarbetet  ska sedan en tydlig 

”problemställning formuleras”,  vad som ska kommuniceras,  när det ska kommuniceras och var. 

Steg tre i idéprocessen inleds med en ”kreativ metod” till exempel brainstorming, skissning, lek 

eller tänka tvärt om, här ska så många idéer som möjligt presenteras. Därefter sker ett urval av 

idéerna där de utvärderas och plockas bort. I det fjärde steget tillämpas ännu en ”kreativ metod”  där 

de valda idéerna utvecklas, sedan sker ännu ett urval av idéerna där en eller flera idéer väljs ut som 

är relevanta till uppdragsbeskrivningen från kunden. I sista steget ”visualiseras” den utvalda idéen 

och presenteras för kund.

5.3.3.1 Produktion av idéprocessen tre: problemformulering

För att testa idéprocess 3 : Problemformulering utgick vi från uppdragsbeskrivningen från 

kunden The year:

Ett projekt som går ut på att man tillsammans med c:a 1000 andra  

ansökande ska bygga ett samhälle mitt ute i Australien. Det ska fokusera  

på hållbarhet och baka in modern teknologi så långt man kan utan att ta  

med de saker som korrumperar det nuvarande samhället. Man har fått  

OK från staten och även blivit erkända av FN. Vill ha en "grön" känsla  

och fokusera på att man är för fredliga lösningar etc. Men ändå visa lite  

att man är ungdomliga och har sprungit ur webbpiratkulturen och vill  

gärna spela lite på aktivism och "vi-känslan". Gärna färgglatt.
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I  det  första  steget  ”undersökningsarbete” var  det  mycket  fokus på att  produkten skulle 

testas och upplevas, eftersom vi endast gör logotyp-design så föll testning av produkt bort 

och istället la vi mer tid på att samla insikter om produkten genom att hitta bilder som var 

relevanta  till  uppdragsbeskrivningen  som  till  exempel  bilder  på  Australien,  kretslopp, 

miljöbilder,  natur  samt  graffiti.  Steget  ”undersökningsarbete”  tog  en  timme.  Det  andra 

steget  var  att  skriva  en  ”problemformulering”.  Det  var  svårt  att  komma  på  en 

problemformulering då vår uppdragsbeskrivning var lite otydlig men till slut kom vi fram 

till följande problemformulering: Hur lockar man 1000 personer att bygga ett samhälle i 

Australien  med  en  logotyp?  Steget  ”Problemformulering”  tog  en  timme.   I  den  första 

”kreativa metoden” använde vi oss av den kreativa metoden brainstorming. Vi skrev ner 

ord och meningar som vi kom på utifrån uppdragsbeskrivningen på post-it lappar, vi satte 

en tidsgräns på fyra minuter. Vi satte sedan upp lapparna på väggen och valde ut åtta lappar 

som vi tyckte var intressanta, på dem stod det till exempel kretsloppet, hippie, klotter och 

växande träd (se bild 8). Steget ”kreativa metoder” tog 30 minuter. Efter urvalet tillämpade 

vi ännu en ”kreativ metod”, vilket var att skissa med papper och penna. Vi valde att göra 

skissningen under 15 minuter, sedan bytte vi skisspapper och fortsatte på varandras skisser 

(se bild 9), detta steg tog två timmar att genomföra. Utifrån skisserna gjorde vi ännu ett 

urval. Nästa steg var ”visualiseringssteget” där vi skissade och designade digitalt i  fyra 

timmar tills vi fick fram en slutprodukt (se bild 10). Fler och större bilder för idéprocess 3 : 

Problemformulering finns i  i bilaga 4.

5.3.4 Idéprocess 4 : Kundanpassad

I idéprocess 4 : Kundanpassad har kunden en central roll, många steg kretsar kring kunden och 

deras uppdragsbeskrivning. Vi har delat upp idéprocessen i åtta steg utifrån Växjö, 58 år, Östersund, 

33 år och Luleå 47 års intervjusvar. Första steget i idéprocessen är ett ”första möte” med kunden där 

uppdraget diskuteras och kundens behov framförs. I nästa steg skrivs en ”offert” för att kunden ska 
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veta vad arbetet kommer att kosta och innefatta. För att arbetet ska fortskrida måste ”offerten bli 

godkänd” av kunden. Fjärde steget i idéprocessen är ”förslag” på innehåll, här tas text, form, färg, 

bildmanér  och  typsnitt  fram.  Framtagning  av  förslag  kan  underlätta  om ett  moodboard  skapas 

hävdar Östersund, 33 år. Ett moodboard är ett kollage med bilder och text som gör att medlemmar i 

projektet  får  samma känsla  och tankar  om slutprodukten.  När  förslaget  är  genomarbetat  börjar 

”produktionen”, vilket innefattar layoutarbete och formgivning. I idéprocessens sjätte steg skickas 

”korrektur”  fram och  tillbaka  mellan  kund  och  grafisk  designer  där  ändringar  diskuteras.  När 

kunden är nöjd med materialet ”produceras” det. En ”uppföljning” görs när  produktionen är klar 

för att se om kunden är nöjd och här utvärderas även för- och nackdelar med arbetet.

5.3.4.1 Produktion av idéprocess 4 : Kundanpassad

För  att  testa  idéprocess  4  :  Kundanpassad  utgick  vi  från  uppdragsbeskrivningen  från 

kunden Fruktkött:

Ett kängpunk-hippieband. Består av folk från reklamindustrin som är  

medvetna om hur viktigt det är med exponering och en enhetlig visuellt  

kommunikation. Vill leka med tanken på att vara poppiga och färgglada 

men ändå spela riktigt hård musik. Vill inte vara "way to obvious" med 

logotypen. De har medlemmar av båda kön olika etniciteter och sexuella  

läggningar. Tanken är att vara en förebild för musikbranschen och dess  

förhållande till kultur och underhållning. Ledorden är färggrant.  

Kontrast och "mjuk aggression". 

"Ingen övertydligt 'frukt' kombinerad med 'nitar' combo är ni snälla,  

försök göra något med glimten i ögat som inte är...en gimmick." 

- Black Apple, Sångare i Fruktkött.

I idéprocess 4 : Kundanpassad var de första stegen ”möte med kund”, skriva ”offert” och 

”godkännande av offert.” Då vi haft en fiktiv kund har vi inte kunnat genomföra dessa steg 

så vi började istället på fjärde steget i idéprocessen som var arbeta fram ett ”förslag”. Vi 

skapade ett moodboard med bilder på till exempel punkare, hippies, klotter, färgskalor samt 

dödskallar, detta steg tog tre timmar (se bild 11). Moodboardet skickades sedan till kund 

för att få reda på om vi hade samma bild om hur slutprodukten skulle se ut. Moodboardet 

blev godkänt och kunden berättade vilka bilder i moodboardet den kände mer eller mindre 

för. I nästa steg startade ”produktionen” vilket innefattade skissning med papper och penna 

Idéprocesser för grafiska designers 30



i tre timmar och digital skissning som tog fyra timmar . Vi valde ut två skisser som vi 

skickade på ”korrektur” till  kund (se bild 12).  Det visade sig att kunden ville göra lite 

småändringar.  Efter  ändringar  av  kundens  önskemål  ”producerades”  logotypen  och 

skickades åter tillbaka till kund som blev nöjd över de nya ändringarna (se bild 13). Vi 

hade även en ”uppföljning” med kunden för att få feedback om projektet och slutprodukten 

och  det  visade  sig  att  kunden  var  nöjd.  Fler  och  större  bilder  för  idéprocess  4  : 

Kundanpassad finns i  i bilaga 5.
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6 Diskussion
I detta kapitel diskuterar vi kring våra teoretiska utgångspunkter, den  skriftliga intervjun och vår 

produktion. Fokus för diskussionen är likheter och skillnader samt för- och nackdelar om de olika 

idéprocesserna. Diskussionen är en grund för att vi senare ska kunna dra en slutsats och svara på vår 

problemformulering som är: Hur kan en grafisk designers idéprocess innehållande kreativa metoder 

se ut? 

6.1 Val av begreppet idéprocess
I  vår  teori  och  branschdiskussion  används  främst  begreppen  idéprocess,  kreativ  process  och 

designprocess.  Vi  har  valt  att  konsekvent  använda  oss  av  begreppet  idéprocess  genom  vårt 

kandidatarbete precis som Jonas Michanek och Andréas Breiler gör i sin bok Idéagenten 2.0 (2007). 

Begreppet kreativ process som till exempel Renander och Dorte använder sig av i sina texter, anser 

vi är lätt att blanda ihop med en kreativ metod, ordet kreativ är också ett brett begrepp som Edward 

de  Bono  nämnde  tidigare  i   vårt  teorikapitel  och  kan  betyda  många  olika  saker.  Begreppet 

designprocess som till exempel Jones och Aspelund använder sig av i sina texter, anser vi vara 

missvisande eftersom fokus då verkar vara på designen. Vi anser att en idé är fokus för hela arbetet 

och därför har vi valt begreppet idéprocess.

6.2 Olika strukturer på idéprocesser
Enligt forskare och branscherfarna från vår teori finns det olika strukturer på idéprocesser det vill 

säga linjära och olinjära. I den skriftliga intervjun med de grafiska designerna beskrivs inte olika 

strukturer av idéprocesserna utan endast linjära idéprocesser där stegen följer i ordning används. 

Vår hypotes stämmer som vi nämnde i inledningen ”att en idéprocess måste skräddarsys till det 

personliga behovet”. Människor fungerar olika och tänker inte på samma sätt och det anser vi är en 

av anledningarna till  att ingen idéprocess har exakt samma uppbyggnad.  Vi anser att utifrån det 

material vi studerat har en idéprocess ofta samma grund men stegen ändrar längd efter uppdrag och 

tid. Till exempel kan det behövas längre undersökningssteg till ett omfattande arbete för att få en 

bra grund att stå på. Vi håller med de grafiska designers som säger att budget och kund kan göra att 

idéprocessen ändras. Vi trodde att en idéprocess alltid ändrades efter uppdraget men det visade sig 

att majoriteten av de tillfrågade grafiska designerna inte ändrade sin idéprocess något nämnvärt. Vi 

anser att detta gynnar vår studie och vår problemformulering, då vi vill ge förslag på en idéprocess 

som fungerar för grafiska designers. 
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6.3 Faktorer som påverkar kreativiteten
Vi anser att  en idéprocess inte bara består av olika steg utan även andra komponenter.  En stor 

komponent  som  påverkar  idéprocessen  är  kreativiteten.  Vi  anser  att  faktorer  som  påverkar 

kreativiteten både positivt och negativt är personligt eftersom människor skiljer sig åt. De negativa 

faktorerna som till exempel stress, stram budget och dålig kundrelation var mer lika varandra än de 

positiva som till exempel pauser, kaffe, roligt uppdrag, bra betalt, bra medarbetare, sömn och en 

modig  kund.  De  liknande  faktorerna  anser  vi  kan  bero  på  att  det  negativa  är  lättare  att 

uppmärksamma medan de positiva faktorerna inte är lika tydliga. De positiva faktorerna spretar åt 

olika håll, det var allt från att dricka kaffe till sömn till att få en rolig uppgift. I vårt teorikapitel 

hävdar Edward de Bono att vem som helst bli kreativ genom att lära sig olika kreativa metoder, vi 

antog därför att grafiska designers skulle använda sig av kreativa metoder i större utsträckning än 

vad intervjusvaren visade. Vi trodde att de tillfrågade grafiska designerna skulle ta hjälp av minst en 

kreativ metod i sin idéprocess. Den låga användningen av kreativa metoder kan tolkas på olika sätt.  

Vi tror att intervjupersonerna inte lägger märke till när de använder en kreativ metod, eller så är 

begreppet kreativitet för brett och otydligt som Edward de Bono hävdar. Vi tror att de som arbetar  

kreativt varje dag kanske inte inser att de är en kreativ metod de använder sig av utan valet av 

metoderna sker per automatik. Det känns som om det inte finns något rätt svar utan användningen 

av kreativa metoder går bara att spekulera kring. Vi anser att det är nödvändigt att ha minst en 

kreativ metod i sin idéprocess efter det vi har fått lärdom av i vår teori och branschdiskussion. En 

kreativ  metod behövs för  att  kunna få  nya  infallsvinklar  och  innovativa  idéer  i  sitt  arbete.  De 

kreativa metoderna kan vara ett hjälpmedel till att generera fram nya idéer och på så sätt kommer 

projektet bli mer unikt. 

I vårt problemområde beskriver Lotta Johnson att grafisk design idag är det mest populära yrket för 

utbildade formgivare och detta medför stor press på yrket som grafisk designer. Pressen och andra 

faktorer kan leda till kreativa blockeringar. När vi fått kreativa blockeringar i tidigare projekt har vi 

fortsatt  att  jobba och försökt pressa fram idéer.  Att  pressa fram idéer är oftast  omöjligt  som vi 

förstått från vårt teorikapitel om kreativitet, där Pelle Mårtenson beskriver att idéer inte kan styras  

och att  kreativiteten  inte  alltid  finns,  därför  ville  vi  ta  reda  på hur  grafiska  designers  hanterar  

kreativa blockeringar. Att ta pauser i tidigare projekt tyckte vi inte var nödvändigt eftersom vi ansåg 

att tid då gick till spillo. Det visade sig efter att vi sammanställt svaren från de grafiska designerna i 

den skriftliga intervjun att pauser verkar vara en nödvändighet i projekt för att kunna tänka klart och 

få nya infallsvinklar. Vi har haft en negativ inställning till grafiska profiler eftersom vi tyckte att det 

hämmade kreativiteten och arbetet  blev  begränsat  från  nya  infallsvinklar.  Det  visade  sig att  de 
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tillfrågade grafiska  designerna  tyckte  tvärt  om i  den  skriftliga  intervjun,  då de  var  positiva  till 

grafiska profiler och uppdragsbeskrivningar. De grafiska designerna beskrev de grafiska profilerna 

och uppdragsbeskrivningarna som en avlastning, då grunden för formgivning redan finns och de 

kan koncentrera sig på att göra bästa möjliga lösning istället för att komma på något helt nytt. De 

grafiska  designernas  svar  fick  oss  att  ändra  inställning  till  grafiska  profiler  och 

uppdragsbeskrivningar, vi tog med oss de grafiska designernas svar när vi började vår produktion 

för detta kandidatarbete, där vi utgick från uppdragsbeskrivningar.  

6.4 Urval av grafiska designers
I vårt urval hade vi med en geografisk spridning i Sverige på intervjupersonerna. Spridningen hade 

vi eftersom vi trodde att om de grafiska designerna befann sig inom samma område så skulle kanske 

deras idéprocesser ha en större likhet. Efter att vi sammanställt de skriftliga intervjuerna kunde vi 

inte se några likheter mellan de grafiska designernas bostadsort och deras idéprocesser. Spridningen 

kan dock ha påverkat vårt resultat då vi kunde sammanställa fyra idéprocesser. 

Genom att ha ett urval innehållande åldersskillnad i vår skriftliga intervju antog vi att tydligare 

skillnader  av  idéprocesser  skulle  visas.  Vi  antog  att  ålderskillnaden  kunde  bli  en  intressant 

jämförelse, eftersom de äldre som inte arbetat med datorer under hela sin karriär skulle ha en annan 

syn på idéprocesser än de yngre som på vuxit  upp med datorer.  Vi trodde att de äldre hade andra  

erfarenheter än de yngre och tvärtom. Vår skriftliga intervju visade däremot att åldersskillnaden inte 

spelade någon roll på sättet att se på idéprocesser. Den enda likheten vi kom fram till var att de 

äldres idéprocesser var mer kundanpassade än de yngre.

6.5 Bortfall i den skriftliga intervjun 
Vi fick endast  ett  bortfall  i  vår skriftliga intervju.  Vårt  mål  var  att  få in  tio  svar från grafiska 

designers men det slutade med att vi fick in nio svar. Anledningen till vårt enda bortfall kan bero på  

att vi skickade ut ett intresse-mail där vi frågade om de grafiska designerna fann det intressant att 

besvara  vår  skriftliga  intervju.  Svarade  de  grafiska  designerna  att  de  kunde  ställa  upp  på  vår 

skriftliga intervju skickade vi intervjun till dem, då tror vi att det låg på deras samvete att svara på 

intervjun. Två dagar innan utsatt datum för inlämning av den skriftliga intervjun skickade vi ut ett 

påminnelse-mail där vi påminde intervjupersonerna att slutdatum närmade sig för inlämning av den 

skriftliga intervjun, det visade sig att påminnelse-mailet hade en positiv påverkan då vi fick in ännu 

fler svar.
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6.6 Produktion
I denna del av diskussionskapitlet diskuterar vi för- respektive nackdelar som vi upplevde när vi 

testade de fyra sammanställda idéprocesserna: Undersökning, En infallsvinkel, Problemformulering 

och Kundanpassad praktiskt på logotyp-design. Vi jämför också delar i de fyra idéprocesserna med 

varandra för att senare i slutsatsen kunna presentera vårt bidrag till en tänkt idéprocess för grafiska 

designers. 

6.6.1 Idéprocess 1 : Undersökning

Inom idéprocess  1 :  Undersökning är  undersökningssteget  den viktigaste  steget.  Idéprocess  1 : 

Undersökning tyckte vi innehöll steg som gjorde att arbetet fortskred och det var lätt att komma 

igång med vår logotyp-design. Idéprocessen innehöll mycket undersökning, vilket vi från början 

tyckte var onödigt och tidskrävande. Undersökningsdelen tog längre tid än vad vi trodde men efter 

att ha utfört en grundlig undersökning om marknaden och konkurrenterna ändrade vi uppfattning, vi 

insåg att undersökning var en nödvändig och viktig del i idéprocessen. Vi använde oss av en ”do's 

and  don't”  lista  i  undersökningsdelen  vilket  innebar  att  vi  listade  för  och  nackdelar  om 

konkurrenterna, listan var lärorik eftersom vi då analyserade konkurrenterna noggrant. I do's and 

don't listan skrev vi ner vad vi tyckte var användbart under do's och det som vi tyckte var mindre 

användbart under don't från konkurrenternas logotyp-design. Även inspirationsdelen i idéprocessen 

var lärorik,  där vi  letade inspiration från annorlunda källor som till  exempel arkitektur som till 

exempel byggnader och inredning, design som till exempel affischer och  konst som till exempel 

tavlor och konstinstallationer , detta gjorde att vi fick andra infallsvinklar och nya idéer på olika 

former och färger. Efter att ha utfört en grundläggande undersökning av konkurrenter, marknad och 

inspiration skulle vi skissa med hjälp av papper och penna. Vi anser att skissa med papper och 

penna är  snabbare och effektivare än att  skissa digitalt  i  Illustrator.  Det  problematiska  i  denna 

idéprocess var att vi inte hade någon korrektur med kund eftersom vi då inte visste om vi var på rätt 

spår. Vi anser att korrektur måste vara med som ett steg i idéprocessen eftersom vi som grafiska 

designer kanske inte har samma syn på arbetet som kunden.

Idéprocess 1 :  Undersökning kan jämföras med det första steget ”inspiration” i  Karl  Aspelunds 

idéprocess  som presenterades  i  teorikapitlet  3.4.2  En linjär  designprocess.  Enligt  Aspelund ska 

inspirationssteget få igång kreativiteten och liknande beskrivs i inspirationssteget i idéprocess 1 : 

Undersökning då inspirationen hämtas från annorlunda källor. 
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6.6.2 Idéprocess 2 : En infallsvinkel

Idéprocess 2 : En infallsvinkel bygger på att hitta en tidig idé i arbetet för att kunna utgå från idén 

under hela arbetets gång. Steget ”en hållbar idé” i idéprocess 2 : En infallsvinkel gick ut på att 

använda brainstorming med hjälp av associationsmetoden, som vi fann lärorik och effektiv eftersom 

vi båda fick samma visuella bild om hur resultatet skulle bli. Det gick snabbare än vad vi trodde att 

hitta en infallsvinkel, det gick på halva den utsatta tiden. Vi var två personer som kunde diskutera 

med varandra och bolla idéer under associationsmetoden och därför fann vi snabbt en infallsvinkel, 

men vi anser att associationsmetoden kan vara svårare att genomföra ensam, då det inte finns någon 

att  bolla  tankar  med.  Det  var  svårt  att  leverera  en  hållbar  idé  till  kunden  direkt  efter 

associationsmetoden och att använda endast en hållbar idé eftersom vi då inte undersökte om det 

fanns några bättre lösningar. Vi fastnade för en infallsvinkel rätt snabbt och det blev svårare att 

utveckla logotyp-designen eftersom vi nu skulle fokusera kring denna infallsvinkel under resterande 

tid. Att bara ha en hållbar idé är riskabelt om kunden inte är nöjd med korrekturen, eftersom det inte 

finns något att gå tillbaka till och den grafiska designern måste då börja om från noll.

Idéprocess 2 : En infallsvinkel påminner om Joseph Rossmans idéprocess i det tredje steget som 

presenteras i teorikapitlet 3.4.3.2 Den kreativa processen i sju steg. I Joseph Rossmans tredje steg 

ska  en  genomgång av  all  tillgänglig  information  göras,  vilket  påminner  om idéprocess  2  :  En 

infallsvinkels första steg genomgång,  där material ska samlas in så som logotyper, bilder, texter och 

grafiska profiler.

6.6.3 Idéprocess 3 : Problemformulering

Inom idéprocess 3 :  Problemformulering är det viktigt  att  skapa en problemformulering tidigt i 

arbetet  utifrån  uppdragsbeskrivningen  från  kund.  Beskrivningen  av  undersökningsdelen  från 

idéprocessen var otydlig och det var mycket fokus på att  produkten skulle testas och upplevas, 

eftersom vi endast gör logotyp-design så strök vi testning av produkt och detta gjorde att vi inte fick 

ut  det  ultimata från undersökningssteget.  Att  skriva en problemformulering var  svårt  då vi inte 

riktigt kunde svara på vad, när och var som skulle kommuniceras, detta kan också ha att göra med 

att vi inte kunde testa och uppleva produkten. 

Vi tyckte att den första kreativa metoden som var brainstorming med post-it lappar var en sämre 

version  av  den  brainstorming  som  vi  använt  i  idéprocessen  ”En  infallsvinkel”  där  vi  skrev 

associationsord  tillsammans.  Att  skriva  individuellt  på  post-it  lappar  var  svårt  eftersom vi  inte 

kunde  ta  hjälp  av  varandra  och  bolla  idéer.  Vi  anser  att  det  är  bättre  att  kunna  ha  en  öppen 
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diskussion tillsammans med andra under brainstormingen. Det som var en fördel med idéprocess 3 : 

Problemformulering var att efter varje kreativ metod tillämpade vi ett urvalsmoment, vilket gjorde 

att de bästa idéerna överfördes till nästa steg. Urvalet gjorde också att vi inte la onödig tid på de  

sämre idéerna. 

Idéprocess  3  :  Problemformulering  har  likheter  med  John Chris  Jones,  Bengt  Renander,  Dorte 

Nielsen, Pelle Mårtenson och Jonas Michanek och Andréas Breilers idéprocesser som presenteras i 

teorikapitlet  3.4  och  3.5.  Idéprocesserna  liknar  varandra  eftersom  alla  innehåller  steg  där  en 

problemformulering  ska  formuleras.  Det  andra  steget  ”idégenerering”  i  Michanek  och  Breilers 

idéprocess påminner om steget ”kreativa metoder” i idéprocess 3 : Problemformulering. Michanek 

och Breilers beskriver att de kreativa metoderna ska ha olika struktur och olika mycket stimuli för 

att få olika perspektiv på idéerna. Att ha kreativa metoder med olika strukturer har även idéprocess 

3 : Problemformulering då två olika kreativa metoder används, brainstorming och skissning. Efter 

att ha utfört en kreativ metod menar Michanek och Breiler att ett urval ska göras bland  idéerna, ett  

urval finns även med efter varje kreativ metod i idéprocess 3 : Problemformulering. 

6.6.4 Idéprocess 4 : Kundanpassad

Inom idéprocess 4 : Kundanpassad har kunden en stor roll, många steg kretsar kring kunden och 

kundens uppdragsbeskrivning. I idéprocess 4 : Kundanpassad var de första stegen möte med kund, 

skriva offert och godkännande av offert. Då vi haft en fiktiv kund har vi inte kunnat genomföra 

dessa steg så vi började istället på fjärde steget i idéprocessen som var arbeta fram ett förslag med 

hjälp av ett moodboard. Moodboardet var ett positivt steg då vi som grafiska designers fick samma 

vision  om hur  logotyp-designen skulle  se  ut,  vilka färger  vi  skulle  ha,  former  och typsnitt.  Vi 

skickade moodboardet för korrektur till kunden och då fick även kunden samma vision som vi hade, 

kunden kunde också vara med och ge feedback på bilder i moodboardet som tilltalade kunden mer 

eller mindre. Efter att vårt moodboard blivit godkänd från kunden kunde vi gå vidare till nästa steg 

som var skissning med papper och penna. Vi fann båda två att skissningsdelen i denna idéprocess 

var svårare än de föregående idéprocessernas skissningssteg. Svårigheten kan bero på att vi hade en 

svår uppdragsbeskrivning men det kan också ha att göra med att vi fastande för vårt moodboard och 

det blev vår enda inspirationskälla för logotyp-designen.

Vi anser att fördelen med idéprocess 4 : Kundanpassad är korrekturen mellan den grafiska designern 

och kunden eftersom den nära kontakten gör att kunden känner sig delaktig och att kunden då blir  

nöjdare. Det blir svårare för kunden att visa missnöje när produkten är klar då kunden redan har 
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godkänt flera korrekturer.  Genom att ha flera korrekturer i en idéprocess gäller det att tänka på att  

hitta en balans så att inte kunden tar över den grafiska designerns arbete. 

Kenneth Österlins idéprocess som presenteras i teorikapitlet 3.5.4 Från uppstart till uppföljning av 

designarbetet, innehåller flertalet steg som liknar idéprocess 4 : Kundanpassad. Likheten i Österlins 

idéprocess  och  idéprocess  4  :  Kundanpassad  är  att  arbetet  kretsar  kring  kunden  och  kundens 

uppdragsbeskrivning och att kunden har en central roll. 

6.7 Sammanfattning av diskussion
En idéprocess är personlig eftersom människor är olika. Vi anser att ingen idéprocess är den andra 

lik men det finns steg som påminner om varandra. Vi har sett likheter mellan de fyra sammanställda 

idéprocesserna och idéprocesserna som presenteras av forskare och branscherfarna i vår teori. Vi 

anser också att kreativiteten är en viktig komponent för att en idéprocess ska fungera, exempel på 

sådana komponenter är kreativa metoder eller att ta pauser från arbetet. Vi anser att vissa steg är 

viktigare  än  andra  i  en  idéprocess  och  de  viktigaste  stegen  presenteras  i  vårt  svar  på 

problemformuleringen i nästkommande kapitel, slutsats.
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7 Slutsats
I  slutsatsen  besvarar  vi  vår  problemformulering  med  hjälp  av  produktionen  och  den  skriftliga 

intervjun som är baserad på vår teori och branschdiskussion. Här presenteras vårt bidrag till  en 

idéprocess för grafiska designers. Vi ska även redogöra för varför detta arbete även kan intressera 

andra  kreatörer  och  inte  bara  grafiska  designer.  Slutligen  framförs  en  diskussion  om  hur  en 

eventuell framtida fortsättning av vårt kandidatarbete skulle se ut. 

Vi utförde en produktion där vi testade de fyra sammanställda idéprocesserna som vi fick ut från vår 

skriftliga intervju. Vi har valt ut de steg från de fyra sammanställda idéprocesserna som vi anser är 

viktiga för en idéprocess för grafiska designers. De steg vi har valt ut har vi sammanställt till en 

idéprocess, som blir vårt svar på problemformuleringen för vårt kandidatarbete: Hur kan en grafisk 

designers idéprocess innehållande kreativa metoder se ut?

7.1 Ett svar på problemformuleringen
De fyra sammanställda idéprocesserna som vi  presenterade i  kapitlet  5.3 Fyra idéprocesser kan 

behandlas som ett alternativt lösningsförslag på vår problemformulering eftersom idéprocesserna 

har  tagits  fram  från  yrkeserfarna  grafiska  designers  från  vår  skriftliga  intervju.  De  fyra 

sammanställda idéprocesserna anser vi är sammansatta på ett sätt som gör att de saknar viktiga steg 

och ordningen av stegen anser vi inte gynnar grafiska designers arbete. Vi valde att presentera vårt 

förslag på en tänkt idéprocess som är baserad på de fyra sammanställda idéprocesserna. Vi valde ut 

åtta steg från de fyra sammanställda idéprocesserna och placerade dem i en ordningsföljd som vi 

anser gynnar grafiska designers arbete. De fyra sammanställda idéprocesserna från den skriftliga 

intervjun är alla linjära idéprocesser vilket innebär att stegen kommer i ordningsföljd. Majoriteten 

av  idéprocesserna  som  presenteras  i  teorikapitlen  3.4  Teorier  om  idéprocessen  och  3.5 

Branschdiskussioner om idéprocessen, är också linjära, av detta har vi dragit slutsaten att en linjär 

idéprocess är att föredra och därför valt att utforma vår tänkta idéprocess som en linjär process. 

Vårt förslag till en tänkt idéprocess för grafiska designers består av åtta steg, alla stegen är utvalda 

från de fyra sammanställda idéprocesserna: Undersökning, En infallsvinkel,  Problemformulering 

och Kundanpassad. En viktig del i en idéprocess anser vi är ”undersökning” och därför blir det vårt 

första steg i vår tänkta idéprocess. I undersökningsdelen ska information om företaget, konkurrenter 

och marknaden hittas. För att göra denna konkurrentanalys tydligare kan en do's and don't lista 

användas,  där  för  och  nackdelar  om  konkurrenterna  antecknas  och  fördelarna  blir  en 
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inspirationskälla. Undersökningssteget är taget från idéprocess 1 : Undersökning. Det andra steget i 

vår tänkta idéprocess är att leta efter ”inspiration” från annorlunda områden mot vad kunden jobbar 

inom så som konst,  arkitektur  och design.  Inspirationssteget  öppnar  ögonen för nya färger  och 

former som inte dykt upp i sammanhanget tidigare. Inspirationssteget är taget från idéprocess 1 : 

Undersökning. Som vi nämnde tidigare i vår diskussion är kreativitet en viktig komponent för att 

idéprocesser ska fungera. Vi har förstått utifrån teorikapitlet 3.1 Kreativitet, att alla människor är 

kreativa och att kreativitet är någonting som kan övas upp med hjälp av kreativa metoder, detta 

menar Edward de Bono. Flertalet forskare och branscherfarna,  till  exempel Karl  Aspelund samt 

Jonas Michanek och Andréas Breiler beskriver också i teorikapitlen 3.4 Teorier om idéprocessen 

och 3.5 Branschdiskussioner om idéprocessen,  att en kreativ metod är ett viktigt steg att ha med i 

en idéprocess och därför har vi valt att ha med flera kreativa metoder i vår tänkta idéprocess. I det 

tredje  steget  tillämpas  därför  en  första  ”kreativ  metod”  i  form  av  brainstorming  med 

associationsord, här skrivs ord ner som associeras till uppdraget och som sedan kan vara en hjälp i 

idéprocessen. Den kreativa metoden är tagen från idéprocess 2 : En infallsvinkel. Steg fyra är en 

andra ”kreativ metod” där ett moodboard skapas, bilder, text, färger och former sätts ihop till ett 

kollage  för  att  skapa  en  visuell  bild  om slutresultatet  hos  medarbetarna  och  kund.  Den  andra 

kreativa metoden är tagen från idéprocess 4 : Kundanpassad. Nästkommande steg blir att skicka 

moodboardet  för  ”korrektur”  till  kund,  korrekturen  fungerar  som en feedback för  den  grafiska 

designern då kunden redogör för vilka bilder i moodboardet som den känner mer eller mindre för. 

Korrektursteget är taget från idéprocess 4 : Kundanpassad. När moodboardet har blivit godkänt av 

kunden kan den grafiska designern börja ”skissa” med papper och penna. Att använda papper och 

penna är ett snabbt och effektivt sätt att få fram skisser. Skissningssteget är taget från idéprocess 1 :  

Undersökning och idéprocess 3 : Problemformulering. Ett urval av skisserna görs för att få ut det 

bästa som kan vidareutvecklas i steg sju som är ”digital skissning”. Skisserna gjorda med papper 

och  penna  utvecklas  i  den  digitala  skissningen  och  designen  börjar  ta  form.  Det  digitala 

skissningssteget är  taget från samtliga fyra sammanställda idéprocesser.  Ett  urval av de digitala 

skissningarna görs och beroende på kundens beteende från föregående kontakt skickas en eller flera 

förslag  på  designprototyper.  De  ivägskickade  designprototyperna  ska  nu  godkännas  genom en 

”korrektur” av kund, där eventuella förbättringar görs efter kundens önskemål. Korrektursteget är 

taget från idéprocess 2 : En infallsvinkel och idéprocess 4 : Kundanpassad. 

7.2 Intressant för andra kreatörer
Till en början trodde vi att detta kandidatarbete endast skulle vara av intresse för grafiska designers 

eftersom det är den yrkesgrupp som vi har inriktat oss mot och undersökt. Efter att ha fördjupat oss 
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inom olika idéprocessers uppbyggnad har vi funderat över om kandidatarbetets innehåll även kan 

intressera andra kreatörer inom media.  Vi tror att  alla som arbetar kreativt  kan ha nytta av vår 

undersökning   eftersom utgångspunkten  i  alla  idéprocesser  är  kreativitet  och  stegen  i  de  olika 

idéprocesserna kan på olika sätt vara till nytta för olika typer av projekt.

7.3 Kritisk granskning av tillvägagångssätt 
I vårt tillvägagångssätt använder vi oss av en skriftlig intervju. Vi anser att frågorna i den skriftliga 

intervjun kunde formuleras om för att intervjupersonerna skulle få samma förståelse om var en 

idéprocess startar,  några av intervjupersonerna ansåg till  exempel att  en idéprocess startade vid 

offertförslag  till  kund  medan  andra  ansåg  att  idéprocessen  började  vid  undersökning  om 

konkurrenter.   Utifrån  svaren  från  den  skriftliga  intervjun  har  vi  förstått  att  första  steget  i  en 

idéprocess kan tolkas på många olika sätt.  En del grafiska designerna tolkade första steget i en 

idéprocess  att  en  offert  skrivs  medan  andra  tolkade  första  steget  att  en  undersökning  om 

konkurrenter och marknaden skulle göras. Om frågan hade omformulerats hade vi kunnat få ett 

annat svar och möjligtvis andra sammanställda idéprocesser. I den skriftliga intervjun hade vi även 

kunnat lägga till en fråga om intervjupersonernas gruppdynamik, om de jobbade själva under en 

idéprocess  eller  i  grupp.  Gruppdynamiken  hade  bidragit  till  ytterligare  en  analys  eftersom 

idéprocesser kan ändras efter självständigt arbete eller grupparbete. I den skriftliga intervjun hade vi 

också  kunnat  beskriva  vilken  typ  av  produktion  nämligen  logotyp-design  som vi  skulle  utföra 

eftersom  en  idéprocess  kan  se  annorlunda  ut  beroende  på  produktion.  Trots  kritiken  har 

undersökningen gett oss en intressant och värdefull kunskap om kreativitet och idéprocesser.

7.4 Framtida fortsättning
Om studien hade fortsatt ytterligare hade ännu en produktion utförts, en test av en logotyp på det 

förslag till idéprocess som kom fram i slutresultatet, detta för att se om den förslagna idéprocessen 

fungerar i praktiken. Ytterligare kontakt med de intervjuade grafiska designerna hade också gjorts 

och  låtit  dem testa  och  utvärdera  den  förslagna  idéprocessen,  i  ytterligare  kontakt  hade  även 

missförstånd om den skriftliga intervjuns frågor klargjorts.
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Bilaga 1 Den skriftliga intervjun
Hej!

Emma Brändmark och Linn Ericson heter vi och är två studenter från Blekinge Tekniska Högskola 

med inriktning Digital bildproduktion. Det var vi som kontaktade dig angående denna  skriftliga 

intervju. Just nu skriver vi vårt kandidatarbete, där vi undersöker hur en idéprocess med kreativa 

metoder kan se ut för en grafisk designer. Vi har skickat den här intervjun till dig och nio andra  

grafiska  designers  runt  om  i  Sverige.  Vi  ska  sammanställa  svaren  och  jämföra  de  olika 

idéprocesserna.  Intervjun kommer ta cirka 30 min att genomföra. Intervjun kommer vara anonym. 

Vi vill ha ditt svar senast den 14 mars. Tack på förhand!

Ålder: 

Yrkestitel:

1. Vilka  olika  steg  består  din  idéprocess  av?  (förklara  gärna  varje  steg  från  första 

uppdragsbeskrivning från kund till slutprodukt så utförligt som möjligt)

2. Stegen du beskrev i fråga 1, fungerar de i alla projekt eller ändras de beroende på uppdrag?

3. Nämn minst tre faktorer som påverkar din kreativitet positivt? 

4. Nämn minst tre faktorer som påverkar din kreativitet negativt? 

5. Om du får en kreativ blockering, hur kommer du då vidare i ditt arbete?

6. Hur påverkas din kreativitet när det finns grafisk profil eller uppdragsbeskrivningar som du 

måste utgå ifrån?

7. Använder du dig av kreativa metoder i din idéprocess? 

8. Om ja på fråga 7, vilka kreativa metoder använder du och hur fungerar dem?

9. Skiljer det sig vilka kreativa metoder du använder beroende på typ av projekt?

10. Har du utformat någon kreativ metod själv? 

11. Om ja på fråga 10, hur fungerar din egna kreativa metod?

Tack för din medverkan, kandidatarbetet skickas efter förfrågan i slutet av maj.
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Bilaga 2 Produktion av idéprocessen ett: undersökning – sprinkler

(Steg tre - skissning)
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(Steg tre – digital skissning)
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(Två olika skisser skickas till kund)

(Steg fyra – designsteget, skisserna utvecklas)
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(Slutprodukt)
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Bilaga 3 Produktion av idéprocessen två: en infallsvinkel – Cirkus minimum

(Steg två – En hållbar idé arbetas fram med hjälp av brainstorming- associationsmetoden)

(Steg två – En hållbar idé arbetas fram med hjälp av skissning)
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(Slutprodukt )
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Bilaga 4 Produktion av idéprocessen tre: problemformulering – The year

(Steg ett – insikter samlas och steg två – problemställning formuleras

(Steg tre -kreativ metod i form av brainstorming)
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(Steg fyra – kreativ metod i form av skissning)
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(Steg fem – visualisering)
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(Slutprodukt med frimärksversion  till vänster samt originalversion till höger)
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Bilaga 5 Produktion av idéprocessen fyra: kundanpassad – Fruktkött

(Steg fem – produktion i form av skissning)
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(Steg fem – produktion i form av digital skissning)
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(Steg sex - korrektur)

(Slutprodukt)
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