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Förord 
Detta examensarbete har genomförts som avslutning på kandidatutbildningen Grafisk Design 
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Sammanfattning 
Då man på reklambyrån Heart i Stockholm beställde en kundundersökning visade resultatet en 

viss missnöjdhet hos företagets kunder. Ledningen på byrån bestämde sig då, i ett försök att bli 

bättre och effektivare, att över rutinerna på byrån. Syftet med denna rapport är därför att 

kartlägga arbetet på Heart och genom detta arbete identifiera eventuella hinder och möjligheter i 

den process som används för designarbetet samt ge förslag på förbättringar. 

 

En designprocess består ofta av uppstart, nulägesanalys, designbrief, idégenerering, presentation 

samt utvärdering och uppföljning. Efter att ha undersökt arbetsprocessen på Heart kan man se 

att personalen på byrån arbetar med samtliga dessa delar, förutom regelbunden utvärdering och 

uppföljning. Trots detta kan flera hinder identifieras i den metod som används i designprocessen 

på Heart. 

 

Uppstarten vid projekt på Heart är inte så tydlig som de flesta kreatörer skulle vilja ha den, 

detta kan leda till missuppfattningar och slitningar i arbetsgrupperna. Vid nulägesanalysen läggs 

lite tid till faktainsamling.  

 

Det läggs lite tid på brainstorming och man tar inte så mycket hjälp av varandra, det finns heller 

inga tydliga regler för hur idégenereringen ska gå till. Flera av kreatörerna på Heart tycker att 

kreativiteten är låg på byrån och man har sällan kreativa övningar och workshops. Reality 

checks, där man testar sina idéer och koncept på de andra på byrån, används för sällan. Tydliga 

regler för arbetet sätts ofta upp men dessa regler följs inte när det blir stressigt. På Heart arbetar 

personalen i olika arbetsgrupper vilket gör att man får vänta på varandra i vissa fall. Man 

utvärderar sällan sina projekt vare sig med kund eller i projektgruppen. Det som bestäms på 

byrån följs inte alltid upp vilket kan leda till irritation och missförstånd. 

 

Förslag på förbättringar är fasta arbetsgrupper, fler brainstormingtillfällen och fler workshops, 

tydligare metoder för hur man ska genomföra designprocessen, utvärdera och följ upp samt 

oftare och tidigare hjälp av varandra. 
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Abstract 
When the ad agency Heart, located in Stockholm, ordered a customer survey the result showed 
a certain dissatisfaction among the clients. In an attempt to become better and more efficient the 
agency decided to examine the agency's routines.  The purpose of this study is therefore to 
survey Heart ad agency's work process and to identify obstacles and possibilities for 
improvement and come up with proposals for improvement. 
 
The design process often consists of commencement, situation analysis, design brief, ideas, 
presentation, evaluation and follow-up. After examining the work process at Heart, it’s clear 
that the personnel are working with all these parts, except for regular evaluations and follow-
ups. But there are several identified impediments in the method used for working with this 
design process. 
 
The commencement of projects at Heart isn’t as clear as most of the designers would want it to 
be which could lead to misunderstandings and tensions in the work groups. During the situation 
analysis, little time is dedicated to research.  
 
Little time is dedicated for brainstorming and the cooperation between the employees could be 
better. There aren’t any clear guidelines of how the brainstorming should be done and a number 
of Heart’s designers think that creativity is poor at the agency. Creative exercises and 
workshops are rare. The use of reality checks, when ideas and concepts are tested and 
presented to co-workers, are sparse. Clear work rules are presented but not obeyed whenever 
there is a shortage of time which causes annoyance and misconceptions.  
The employees are teamed up in several different work groups in many different projects at the 
same time which makes planning difficult. Projects are seldom evaluated with clients or work 
groups.  
 
My proposals for improvement are fixed work groups, more brainstorming sessions and more 
creative workshops, more distinct methods for how the design process should be applied, 
additional evaluations and follow-ups and better use of fellow employees in more parts of the 
design process. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I ett pressmeddelande beskriver Magnus Anshelm (2009), VD på IRM - Institutet för Reklam 

och Mediestatistik, hur kraftiga nedgångar i mediainvesteringar syns under första kvartalet 

2009. Jämfört med samma period 2008 har mediemarknaden minskat med 15 %. Inte sedan IT-

boomen tog slut 2001/2002 har man sett en sådan minskning av reklamintäkter. I dagens tuffa 

klimat i reklambranschen behöver reklambyråer bli så konkurrenskraftiga som möjligt. Ett steg i 

rätt riktning kan vara att se över sina arbetsprocesser och sin effektivitet, inte bara för att spara 

tid och få nöjda kunder utan också för att förbli lönsamma i en rådande lågkonjunktur.  

 

På reklambyrån Heart jobbar man med läkemedel, friskvård och hälsa. Utåt sett verkar byrån 

effektiv och framgångsrik men kundundersökningar visar något annat (bilaga 1). Ett behov av att 

få en bättre inblick i byråns designprocess identifierades och därför syftar detta arbete till att 

dels klargöra byråns designprocess dels identifiera eventuella hinder och möjligheter hos den. 

Arbetet ska även leda fram till förslag till förbättring i Hearts designprocess samt i den metod 

man använder för att genomföra den. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att kartlägga arbetet på Heart Reklambyrå och genom detta arbete 

identifiera eventuella hinder och möjligheter i den process som används för designarbetet. 

Utifrån den information som tas fram följer en undersökning som syftar till att beskriva 

orsakerna till de möjligheter och hinder som identifierats. Detta utvecklas senare till förslag till 

förbättringar. 

 

1.3 Problemställning 
Hur kan man förbättra designprocessen på Heart? 

Hur ser designprocessen ut?  

Vilka möjligheter och hinder till förbättring kan man identifiera inom designprocessen på Heart? 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att inte intervjua eller undersöka alla på reklambyrån Heart. Bland dem som jag valt 

att inte intervjua finns frilansare, kunder, tryckerier, externa parter. Jag har heller inte intervjuat 
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några kunder utan har valt att nöja mig med den kundundersökning Heart har köpt in, denna 

bifogas som Bilaga 1. 

 

Även om de förslagen på förbättring jag tagit fram rör metoden eller de metoder man använder 

sig av i själva designprocessen diskuteras bara ämnet designmetodik i stora drag. Rapportens 

teoridel beskriver främst själva designprocessen då det finns mer information om denna. 
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2. Teori 

2.1 Designprocess 

En designprocess är förloppet som designers använder sig av för att nå ett framgångsrikt och 

kreativt resultat. Enligt Lisbeth Svedgren Holm på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, 

använder alla designers en designprocess, som de får lära sig under sin utbildning, tillsammans 

med ett antal metoder och verktyg som de använder i sina designprojekt. Bilaga 2). 

Designprocessen har många olika användningsområden och kan användas till såväl budskap som 

varor och tjänster. Det finns en mängd olika designprocesser men de flesta har flera 

gemensamma ståndpunkter (Designprocessen - SVID, 2009) vilka beskrivs nedan och i figur 1.  

 

Uppstart 
Designer i Skåne, DISK (2009), beskriver uppstartsfasen som den del där kunder och designer 

skapar sig en gemensam målbild. SVID skildrar delen som tiden då tekniska- ekonomiska- och 

personella resurser samt tidsaspekter fastställs och klargörs. Dessa är förutsättningar som måste 

definieras. (Designprocessen - SVID, 2009) Enligt Joakim Lilliesköld och Mikael Eriksson som 

skrivit Handbok för mindre projekt (2004) är det de tidiga faserna i ett projekt som avgör om 

det kommer att bli lyckat. I uppstartfasen är det viktigt att projektledaren tydliggör viktig 

information om projektet till exempel arbetsbeskrivningar, avtal etc. (Eriksson & Lilliesköld, 

2004 s. 11) 

 
Nulägesanalys 
Enligt DISK (Designprocessen - DISK, 2009) görs en nulägesanalys med hjälp av research och, i 

vissa fall, användarstudier. Detta används som ett komplement till den information designern 

fått av sin kund. Enligt Bo Bergman och Bengt Klefsjö (2002) kan det ibland vara svårt att få 

reda på vad kunden vill ha, ibland vet inte heller kunden vad han eller hon vill ha och för att då 

kunna tillmötesgå kundens behov krävs en stor inlevelseförmåga. Dock anser de båda författarna 

att många idag ser kvalitet som samma sak som att alltid sätta kunderna i centrum. De menar att 

kvaliteten i det som ett företag tar fram måste värderas av företagets kunder och ställas i relation 

till deras behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2002 s. 35). Under nulägesanalysen är 

det även viktigt att se över vilka externa parter som kan komma att beröras i projektet 

(Designprocessen - SVID, 2009). 

 
Design brief 
Här sammanställs de delar designern behöver för sin design såsom målgrupp, behov, ekonomi 

etc. (Designprocessen - DISK, 2009). Enligt AIGA – American Institute of Grafic Arts (AIGA, 

2009) definierar framgångsrika designers problemet de står inför, de uttalar det tydligt samt ger 

det gränser.  
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Idégenerering 
Av den information designern fått under uppstarten och analysdelen utvecklas flertalet idéer 

genom exempelvis brainstorming då idéer flödar fritt, visualiseringar, skisser modeller etc. 

Idéerna resulterar i framtagandet av ett eller flera koncept (Designprocessen - DISK, 2009). 

 
Bedömning och konceptval 
Här görs en bedömning av de olika koncept designern tagit fram och sedan väljs det med bästa 

resultat ut (Designprocessen - DISK, 2009).  

 
Presentation 
Konceptet presenteras för nyckelpersoner och kan sedan börja produceras. (Designprocessen - 

SVID, 2009) Designern argumenterar för sin design och dess förmåga att lösa uppgiften han eller 

hon har arbetat med (AIGA, 2009). 

 
Justering och genomförande 
Det koncept designern tagit fram bearbetas och förbättras eventuellt. Konceptet implementeras 

och lanseras. (Designprocessen - DISK, 2009) 

 
Utvärdering och Uppföljning 
Alla delar i processen utvärderas för att kunna förbättras inför framtida projekt. 

(Designprocessen - SVID, 2009) Författaren till boken Att göra rätt saker, Leif Jarlén, menar att 

utvärderingen är lika viktig som att planera sitt arbete och att utvärderingen ska ske 

kontinuerligt (Jarlén, 1999) Enligt AIGA (2009) är de mest effektiva designteamen de som 

strävar efter att lära sig av sina misstag och förbättra sig. Om designern går tillbaka och ser steg 

för steg var teamet lyckades och var det misslyckades lär medarbetarna i teamet sig var bra 

beslut togs och var de kan agera annorlunda i nästa projekt. 
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Figur 1. Designprocessen 

 

2.2 Metoder för att arbeta med en designprocess 

Enligt Lisbeth Svedgren Holm på SVID (Bilaga 2), kan de specifika metoder designers använder 

sig av vara väldigt olika. Metoden de använder väljs efter de olika projektens karaktär och 

omfattning. Till exempel anser Lisbeth Svedgren Holm att vissa verktyg och metoder för att 

bygga upp ett underlag för problematiseringen av uppgiften kan skilja sig åt beroende på 

projekt. Men trots att metodiken till designprocessen varierar finns det, enligt Lisbeth Svedgren 

Holm, genomgående metoder/verktyg som designers använder sig av, exempelvis 

modelltillverkning och gestaltning. 
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2.3 Typiska roller på en reklambyrå 

Då alla projekt i princip är olika är det väldigt viktigt att rollerna och ansvarsområdena i projekt 

är tydligt definierade. Detta är särskilt viktigt för att hela projektet ska bli bra genomfört och för 

att alla i projektet ska trivas. (Eriksson & Lilliesköld, 2004 s. 16) Morgan Öberg vid Sveriges 

reklamförbund (Öberg, 2008) beskriver flera vanliga yrken och ansvarsområden i 

reklambranschen på Svenska reklamförbundets hemsida.  

 

Projektledaren är oftast kundens kontaktperson och ansvarig för den ekonomiska delen i ett 

projekt. Strategiska kunskaper värdesätts hos en projektledare. 

 

Plannern har en undersökande roll som analyserar målgruppens ståndpunkter och sprider 

kunskap i projektgruppen. 

 

Produktionsledaren leder, som namnet antyder, produktionen i de olika projekten på 

reklambyrån. Han eller hon har en administrativ roll och är ansvarig för att budgetar och 

tidsbegränsningar hålls. 

 

En Creative Director ansvarar för byråns kreatörer och för det material som reklambyrån tar 

fram. 

 

Art Directorn (AD) är en kreatör som står till svars för bilder och layout. ADn är ofta en kreativ 

person som har ett sinne för bilder och är bra på att förenkla invecklade problem. 

 

Copywritern ansvarar för all text, han eller hon är en idémänniska som är bra på att skriva texter. 

 

Formgivaren kan vara en person som i vissa projekt arbetar mer med formspråk. Detta kan 

gälla logotypdesign, grafiska profiler eller annan formgivning. 

 

Originalaren formar utefter ADns idéer ett färdigt tryckoriginal som oftast sänds till tryckerier 

eller tidningars annonsavdelningar. 

 

 

2.4 Typisk teknik på en reklambyrå 

Då samarbetspartners inom den grafiska branschen ska bedömas är det inte bara viktigt att se till 

rutiner, organisation och samarbete men även kapacitet och resurser. Det digitala arbetsflödet på 

en reklambyrå kan vara en viktig faktor för effektivitet. (Johansson et al. 2006 s. 28-39)  
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Datorer 
Enligt författarna till Grafisk Kokbok har Apple Macintosh-datorer länge varit vanligast i den 

grafiska branschen, detta trots att hårdvaran i en PC och MAC är väldigt lika. Operativsystem 

och kompletterande hårdvara är näst helt lika. (Johansson et al., 2006 s. 38) Datorns kapacitet 

beror på flera olika delar, bland annat grafikkort, hårddisk, databuss, processor och RAM-

minne. Processorn är datorns “hjärna” där alla beräkningar görs. Prestandan på en dator är 

beroende av processorn som styrs av dess klockfrekvens, alltså antal möjliga beräkningar per 

sekund. RAM eller arbetsminne är den information som behövs för att datorn ska kunna arbeta. 

Den kan påverka hur snabbt datorn arbetar. (Johansson et al., 2006 s. 38-39) 

 

Nätverk 
Ett nätverk behövs för att flera datorer ska kunna kommunicera och byta filer med varandra. 

(Johansson et al., 2006 s. 55) 

 

Skärmar 
För att en skärm ska fungera bra i grafisk produktion kan vissa delar vara värda att se över. 

Dessa är bland annat storleken på skärmen, upplösning, pixelstorlek, kulöråtergivning och 

kulörhantering. Skärmens kulöromfång är också viktigt då man i grafisk produktion arbetar med 

kulörkritiska områden som bildhantering. (Johansson et al., 2006 s. 44). Kalibrering av 

bildskärmar kan göras för att få ett bättre mer överensstämmande resultat. (Johansson et al., 

2006 s. 89) 

 

Programvara 
I den grafiska branschen används många olika programvaror. Bland annat behövs 

layoutprogram, bildbehandlingsprogram, ordbehandlingsprogram etc. En dominerande samling 

program är Adobe paketet. (Johansson et al., 2006 s. 47) 

 

Enligt Adobes (Adobe System incorporateds, 2009) hemsida kan tryckbara dokument formges 

och framställas med Adobes mjukvaror. Där beskrivs även Adobe creative suite - CS4 och 

vilken nytta den gör för formgivare med ord som produktivitet. Adobe creative suite – CS4 

består av flera olika applikationer som exempelvis Photoshop, InDesign och Illustrator. 

Föregångaren till Adobe creative suite CS4 är Adobe creative suite CS3. 
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudier 

Till teoridelen i denna studie har diverse källor, böcker och hemsidor använts. Böckerna 

behandlar ämnen som projektledning, effektivitet och kvalitet. De flesta av hemsidorna som 

använts som källor berör designprocessen. En del av informationen i resultatdelen kommer från 

diverse dokument som är skrivna av personalen på Heart. Några av dessa dokument, exempelvis 

kontaktrapporter och motbriefar, har inte bifogats som exempel pga. att tillstånd av Heart och 

Hearts kunder inte givits till detta. Därför har innehållet i dessa beskrivits i stora drag. 

 

Även SVID (Stiftelsen Svensk industridesign), Sveriges Reklamförbund samt Sveriges designers 

har blivit kontaktade men trots upprepade kontaktförsök har bara fått svar från Svensk 

industridesign mottagits (svaret finns bifogat i bilaga 2). Dessa källor kontaktades då samtliga är 

framstående inom design och trovärdiga som källor. Det var också troligt att det fanns mycket 

kunskap inom områdena designprocesser och designmetodik hos dessa föreningar. Även SVIDs, 

AIGAs (American Institute of Grafic Arts) och DISKs (Designers i Skåne) 

designprocessbeskrivning har använts i denna rapport. Anledningen till att DISK valdes som 

källa var att designprocessen är väldigt genomgående förklarad på DISKs hemsida och för att 

den designprocessen man beskriver stämmer bra in på många delar i Hearts arbetsprocess. Då 

diverse designprocesser visades för personalen på Heart har flera sagt att DISK är den som till 

grunden mest liknar Hearts. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

Ämnet som undersöks i den här rapporten, hur man förbättrar designprocessen på en 

reklambyrå, är väldigt omfattande och kan därför behandlas på många olika sätt. I denna 

undersökning av arbetsprocessen på Heart har därför mycket dokumentation skett för att de 

delar som varit extra intressanta och viktiga ska kunna identifieras och väljas ut. I så stor 

utsträckning som möjligt har arbetsprocessen studerats i miljön där den utförs. Därför valdes en 

kvalitativ metod då kvalitativa metoder ofta ser till ett ämnes komplexa natur samtidigt som 

man ofta använder metoden då man studerar ett ämne i dess naturliga miljö. 

 

Design likväl som den process eller metod man använder sig av som designer kan även de vara 

komplexa ämnen. När man undersöker ett sådant svåröverskådligt område är det därför viktigt 

att ta hänsyn till att det ofta inte finns några enkla svar på ens frågor. Författarna till Practical 

Research, Paul D Leedy och Jeanne Ellis Ormrod (2005) förklarar vissa forskares syn på 

kvalitativa undersökningar. De menar att istället för att finna en absolut sanning kan det finnas 

många olika perspektiv, som alla kan hållas för sanna. En kvalitativ metod kan också vara 

användbar då man vill beskriva en situations förutsättningar och upptäcka nya insikter i ett 
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ämne (Leedy & Ormrod, 2005 s. 134). 

 

Det finns flera olika kvalitativa metoder man kan använda sig av. Valet av dessa beror på vilken 

slags undersökning man gör då metoderna är speciellt användbara för olika saker. Vissa som 

Ethnograpy eller Etnografi ser till en hel grupps kultur medan det finns andra som ser mer till 

att öka förståelse i olika individers perceptioner och perspektiv.  

 

Den kvalitativa metod som valdes till denna undersökning kallas Case study eller fallstudie där 

ett event eller process kan studeras på djupet under en viss tidsperiod. Forskaren kan vara på 

plats och interagera med personerna som studeras. Metoden kan med fördel användas när man 

vill undersöka ett ämne som inte är välkänt. (Leedy & Ormrod, 2005 s. 134 - 142) Denna metod 

valdes då arbetet ser till en hel grupp och hur de arbetar men inte avser ägna noggrannare 

uppmärksamhet i några psykologiska aspekter eller relationer.  

 

Den här studien fördjupar sig med fallstudiemetoden i vad som händer på Heart med hjälp av en 

viss teoretisk bas (vilket inte behövs i samtliga metoder) samtidigt som en helhetsbild av den 

arbetsprocess som sker på Heart försöks tas fram. Fallstudien i denna rapport är gjord med 

hjälp av observationer och intervjuer och metoden passar enligt mig bäst för att, med mina 

tidigare kunskaper, få en bra inblick i arbetet och designprocessen på Heart.  

 

3.3 Observationer 

Som en del av fallstudien som rapporten grundar sig på har observationer av arbetsprocessen 

genomförts. Dessa observationer gjordes genom iakttagelser av personalens arbetssätt och 

arbetsuppgifter samt genom deltagande i möten och presentationer. Anteckningar gjordes i 

anslutning till observationerna som gav en grundläggande förståelse av arbetsprocessen inför de 

intervjuer som utfördes. Efter intervjuerna genomfördes fler observationer för att komplettera 

bilden av arbetsprocessen och förtydliga vissa påståenden i intervjuerna. Alla observationer 

dokumenterades med hjälp av kortare anteckningar som delades upp i två delar, en för 

observationer och en för tolkningar, detta för att undvika felaktiga antaganden som kan uppstå 

innan en helhetsbild har erhållits (Leedy & Ormrod, 2005 s. 146). Dessa observationer finns 

redigerade i bilaga 2. De är redigerade då flertalet sidor med varierande kvalitet blivit antecknade 

under observation av arbetsprocessen på Heart och det har inte ansetts nödvändigt att ta med 

allt detta omfattande material i bilagan. Till exempel har ämnen som betalda mobiltelefoner, 

taxiresor och andra personalförmåner berörts, dessa frågor och flera andra som inte har haft 

någon betydelse för själva arbets- eller designprocessen har inte inkluderats bilagan. 
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3.4 Intervjuer 

Utöver observationerna har även personalen på byrån blivit intervjuad. Intervjuerna utfördes i 

något av Hearts flera konferensrum och tiden för intervjuerna har bokats in med personalen på 

Heart efter deras schema och önskemål. Intervjuerna var ca 30-60 minuter långa.  

 

Jag valde att göra en semistrukturerad intervju med ett fåtal frågor med följdfrågor anpassade 

efter personen som intervjuades eller dennes svar. I båda typerna av intervjuer har en informell 

ton hållits vilket också är typiskt för en kvalitativ studie. (Leedy & Ormrod, 2005 s. 184)  

 

För att undvika eventuella missförstånd eller klagomål informerades alla i personalen på Heart 

att personliga kommentarer och åsikter under intervjuerna skulle vara anonyma. 

 

Förutom dessa intervjuer har också frågor, om vad de gör samt hur och varför, ställts till 

personalen på Heart i anslutning till att de arbetat. 

 

3.5 Utformning av intervjufrågor 

Utifrån vad som observerades under de första två veckorna av denna studie skapades ett 

frågeformulär. Intervjun berörde ämnet effektivitet, Hearts arbetsprocess, den intervjuades egna 

arbetssituation samt Hearts olika resurser, tekniska såväl som personliga. 

 

Effektivitet 
Respondenterna svarade på frågorna: 

Vad tycker du behövs för att ni ska bli mer effektiva på Heart? 

Vad kan ni förbättra? 

Vad är de största målen med att bli mer effektiv på Heart  

 

Då svaren var olika hos många medarbetare och vissa oklarheter uppstod har vissa följdfrågor 

ställts. Till exempel kunde en respondent svara "Vi behöver mer struktur och tydligare 

arbetsroller" Eventuella följdfrågor har då exempelvis blivit "Var behöver ni mer struktur, vilka 

roller behöver bli tydligare och varför?" 

 
Hearts arbetsprocess 
Respondenterna ombads att rita upp arbetsprocessen på deras arbetsplats. Detta främst för att få 
en tydlig visuell beskrivning av var och en i personalen för att enkelt kunna jämföra åsikter och 
synpunkter samt analysera resultatet. De blev även ombedda att beskriva den rådande 
situationen på Heart med såväl svagheter som styrkor i arbetet som de ritat upp. 
 
Individuell arbetssituation 
Här fick respondenterna beskriva sin egen arbetssituation samt besvara frågorna: 
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Lägger du ned mycket tid på något som du inte skulle behöva? 

Om ja, varför? 

Finns det andra svårigheter i din arbetssituation? 

 
Resurser 
Respondenterna gick igenom de nuvarande resurserna samt besvarade frågorna: 
Behövs det någon mer resurs på Heart eller behöver ni ändra på någon? 

Har ni någon resurs som inte används? 

 
Utöver de individuella intervjuerna som gjordes med personalen blev även it-ansvarig på byrån 
intervjuad angående de tekniska resurser som finns på Heart Reklambyrå.  
Svar på samtliga frågor samt de uppritade arbetsprocesserna finns i bilaga 2. 

 

3.6 Urval 

De som intervjuades på Heart Reklambyrå var de som på något sätt är involverade i 

designprocessen, ekonomiansvarig etc. valdes alltså bort. Inte heller den frilansande AD:n eller 

den frilansande projektledaren blev intervjuade.  

 

Alternativet till att intervjua den del av personalen som är involverade i designprocessen på 

Heart var att slumpmässigt välja ut en ur varje arbetskategori exempelvis en AD, en 

projektledare etc. För att få en så omfattande bild av arbetsprocessen som möjligt valdes detta 

alternativ bort. Dock har flera i personalen varit mammalediga under intervjutiden och dessa har 

ej kunnat intervjuas. 

 

3.7 Respondenter 

Respondenterna – personalen på Heart – består av tre originalare (varav en arbetar som It-

ansvarig), fyra copywriters (varav en arbetar mest som medicinsk skribent men även som 

projektledare och en som numera är frilansare men har arbetat flera år på byrån), två AD, tre 

produktionsledare (varav en även är ateljéchef) samt två projektledare. 

 

3.8 Bearbetning av intervjuer 

Eftersom intervjutillfällena har varit så många och långa har svaren inte spelats in. Vid 

intervjutillfällena har istället anteckningar skrivits, dels från intervjuerna vid arbetsplatsen, dels 

från de andra intervjuer som gjorts. 

 

Resultatet bygger på de anteckningar som skrivits – både direkta citat och tolkningar av de svar 

som givits vid intervjutillfällena men också av det material som visats, illustrationer som gjorts 

av arbetsprocess, kommunikation mm. Materialet finns i bilaga 2 och är redigerat pga. att 

mycket av den tillhandahållna informationen inte är av intresse för designprocessen och skulle 

som bilaga bara ta plats. 
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3.9 Validitet och Reliabilitet 

Det är inte säkert att resultatet i undersökningen i denna rapport är helt reliabelt eller med andra 

ord tillförlitligt. Flera saker kan ha påverkat resultatet negativt. Förutfattade meningar kan ha 

styrt analysen i fel riktning, missförstånd kan ha skett under intervjuerna. Personalen på Heart 

kan också ha hållit inne med viktig information som de inte velat dela med sig av till en 

utomstående, de kan också ha undvikit att berätta eller visa saker som skulle kunna ställa dem 

själva i dålig dager. För att undvika så mycket som möjligt av dessa felkällor har bland annat 

respondenterna i intervjuerna låtits varit anonyma. Intervjuerna har också kombinerats med 

observationer för att få in ytterligare information. 

 

Validitet eller giltighet behandlar frågan om huruvida den information som framkommit under 

undersökningen är relevant för rapportens frågeställningar. Studien har syftat till att ta in så 

mycket information som möjligt om arbetsprocessen vilket har lett till att mycket av den 

information som kommit fram under undersökningen varit överflödig eller irrelevant. Det 

framtagna materialet har därför redigerats för att det ska ge en klarare bild av svaren. Detta kan 

dock ha lett till att viss information som kunde ha varit av nytta valts bort.  
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4. Resultat 
Resultatet i denna rapport grundar sig på en Fallstudie vars redigerade resultat finns med som 

bilaga (Bilaga 2). 

4.1 Målet med att bli bättre/effektivare 

4.1.1 Enligt Hearts personal 

Följande kommentarer är svar på frågan ”Vad är målet med att bli mer effektiva/bättre på Heart 

för dig?” uppdelat efter de olika arbetsrollerna. 

 

Projektledare: 

Projektledare 1) Intern tillfredställelse, bättre lönsamhet, större kundnöjdhet 

Projektledare 2) Ökad lönsamhet och kreativitet 

 

Produktionsledare: 

Produktionsledare 1) Nöjdare kunder och det inkluderar allt annat 

Produktionsledare 2) Lönsamhet, nöjda kunder, bättre jobb, kvalitetsökning och roligare för de 

anställda 

Produktionsledare 3) Man hinner mer och får fler jobb gjorda 

 

Ad: 

Ad 1) Lönsamhet och bra kvalitet 

Ad 2) Bra kvalitet, roligare jobb, bättre jobb 

 

Copywriter: 

Copywriter 1) Nöjdare kunder, lönsamhet och kvalitet 

Copywriter 2) Kreativitet 

Copywriter 3) Roligare på jobbet och alla trivs 

Copywriter 4) Pengar och glädje 

 

Originalare: 

Originalare 1) Strukturerad organisation 

Originalare 2) Roligare, nöjdare kunder och bättre resultat 

Originalare 3) Roligare att jobba, lönsamhet och bättre kvalitet 

Originalare 4) Nöjdare kunder 

(Bilaga 2) 
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4.1.2 Enligt Hearts kunder 

Om man ser till resultatet av Hearts kundundersökning 2008 (Bilaga 1, s. 6) så berör de tre 

svagaste delarna prisvärda tjänster, proaktivitet samt kreativitet.  

 

Prisvärda tjänster 

Prisvärda tjänster beskrivs i kundundersökningen som ”… hur pass bra resultat byrån lyckats 

åstadkomma i förhållande till investerade medel samt hur bra byrån är på att föreslå 

kostnadseffektiva lösningar…”. I undersökningen får Heart medelbetyget 6,88 medan 

branschens medelbetyg ligger på 7,65. (Bilaga 1, s. 22) 

 

Proaktivitet 

Med proaktivitet menas ”… förmågan att kunna förebygga och förutse, samt att ta initiativ och 

ge förslag utifrån möjligheter som uppkommer…” Branschens medelbetyg ligger på 7,49 medan 

Heart har fått 7,13 i medelbetyg. (Bilaga 1, s. 13)  

 

Kreativitet 

Kreativitet beskrivs för kunderna som ”kreativ höjd” och ”… förmågan att hitta nyskapande, 

banbrytande och överraskande idéer som syftar till att uppnå det varumärkesstrategiska 

och/eller projektspecifika syftet…”. (Bilaga 1, s. 16) I undersökningen får Heart medelbetyget 

7,25 medan branschens medelbetyg ligger på 8,18 (Bilaga 1, s. 16) 

 

När kunderna får frågan vad som är viktigast för en byrå att vara bra på, svarar den största 

delen, 48 %, kreativitet.(Bilaga 1, s. 3) Av kunder som skriver öppna kommentarer om byrån 

säger fler att kreativitet är en svaghet snarare än en styrka hos Heart (Bilaga 1, s. 9).  

 

 

4.2 Organisationsstruktur 

4.2.1 Hearts medarbetare 

Originalare 

Det finns fem originalare som arbetar i ”ateljén” på Heart. Två har andra arbetsuppgifter 

förutom själva originalandet, Stina som är receptionist och Christer som jobbar som it-ansvarig. 

Vissa av originalarna har gått kreativa utbildningar, bland annat på Berghs School of 

Communication, andra har börjat med att arbeta i receptionen. Originalarna arbetar efter 

arbetsbeskrivningar som skrivs av produktionsledarna och för att styra arbetsflödet får 

originalarna sina uppgifter från Ateljéchefen. Viss information kan de även få från AD och 

produktionsledare. Originalarna arbetar främst i Adobe-paketet, främst i InDesign och 

tidsrapporterar i programmet Diadem. 
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Copywriters 

På Heart arbetar fyra copywriters varav en är frilansare och en är medicinsk skribent. Anna, den 

medicinska skribenten kommer mer och mer att arbeta som projektledare inom Hearts 

nystartade utbildningsområde. Bakgrunden hos Hearts copywriters är inte helt lika. Den 

medicinska skribenten har studerat kommunikation och medicinsk biologi medan de som arbetar 

som mer renodlade copywriters bland annat har studerat kreativt skrivande i USA. De 

copywriters som finns på Heart arbetar mycket i Office-paketet och tidsrapporterar även de i 

Diadem. Copywriters och AD jobbar två och två i kreativa team i Hearts olika projekt. 

 

AD 

Det arbetar två anställda AD på Heart samt en frilansande. De har bakgrunder i olika 

designskolor. Främst arbetar de med Adobe-paketet men tidsrapporterar i Diadem. 

 

Produktionsledare 

Det arbetar tre produktionsledare på Heart varav en, Olle, också är ateljéchef. 

Produktionsledarna på Heart leder produktionen i de olika projekten, har hand om leverantörer 

och har viss kundkontakt. Ateljéchefen ser till arbetsflödet i Ateljén, själva produktionsleden på 

Heart, och styr så att alla originalarna har arbetsuppgifter. Förutom att tidsrapportera använder 

Produktionsledarna Diadem för att hålla ordning på projektkostnader. 

 

Projektledare 

På Heart arbetar två anställda och en frilansande projektledare. Även VDn går ibland in och 

arbetar som projektledare. De både anställda projektledarna har båda ett förflutet inom 

medicinbranschen och arbetar med att ta in och styra Hearts olika projekt.  

 

Planner 

Förutom att arbeta som projektledare kan Jonas, Hearts VD, även arbeta som planner i vissa 

projekt.  

 

Ekonomiansvarig 

Det finns även en ekonomiansvarig på Heart. 

 

 

4.2.2 Tekniska förutsättningar 
Heart arbetar med Macintoshdatorer som enligt Christer, som är it-ansvarig, har tillräcklig 
prestanda för att klara av Hearts behov. Skärmarna är omkring 20 tum men är inte färgkalibrerade 
då man inte tycker att detta är nödvändigt. Man använder sig mest av Adobes Creative Suite och 
genomgår nu ett byte från CS3-versionen till CS4. Även Office-paketet och 
faktureringsprogramvaran Diadem är något som används ofta. 
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Datorer och programvaror uppdateras med jämna mellanrum efter behov, ofta varje till vartannat år 
beroende på datorer och program. Office-paketet byts ungefär vartannat år och 
Adobeprogrammen näst intill en gång om året. För att undvika “buggar” i nyutkomna program 
köps de inte in när de precis lanserats. 
Heart har fyra skrivare varav två skriver ut i färg. De kan användas som proofskrivare men detta 
ses inte som ett behov hos Heart enligt it-ansvarig. Samtliga skrivare är kopplade till Hearts 
nätverk. 
 
Projektorn i konferensrummet, som används till bland annat kundpresentationer, har i intervjuer 
fått klagomål, dessa kommer inom kort bytas ut till en tv. 
 
Man sparar alla filer på Workstation - den gemensamma servern som man kommer åt med hjälp 
av ett nätverk. Detta gör man så att alla som arbetar i projekten kan arbeta med filerna. Filnamn 
och mappar på Workstation skapas oftast av produktionsledaren. AD och Copywriter sparar sina 
filer och man är noga med att bara den senaste och i vissa fall den näst senaste arbetsfilen finns på 
Workstation. När AD och Copywriter är färdiga med sitt arbete skriver produktionsledaren en 
arbetsorder till Originalaren som talar om vilka filer på Workstation Originalaren ska arbeta med. 
 
Man gör även en backup med treveckorsintervall på alla filer på Heart ifall de av någon anledning 
skulle bli förstörda. Man sparar gamla projektfiler genom att bränna ned dem på dvd-skivor som 
lagras. (Bilaga 2)  
 
 

4.3 Arbetsprocessen 

Projekten på Heart kan i vissa fall skilja sig från varandra ifall exempelvis projektet är ett 

spekulationsarbete eller beroende på projektets storlek. Följande illustration (fig. 2) beskriver 

därför ett typiskt projekt på Heart, med de typiska medarbetarna, även om små skillnader 

ibland finns bland projekten. 
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Figur 2. Arbetsprocessen 
 
 
Förklaring 
1. Kundbrief 

Möte eller telefonsamtal med kund som ger sin syn på projektet. Projektledaren är alltid med på 

kundbriefen och AD och copywriter är med i de flesta fall. Produktionsledare är aldrig med på 

mötet men önskemål finns från en av produktionsledarna om att få vara med vid behov. 

 

2. Kontaktrapport 

Efter varje kontakt med kund skrivs en kontaktrapport som mailas ut till alla de som arbetar i 

ett visst projekt samt till den kund man varit i kontakt med. Kontaktrapporten används dels 
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som ett juridiskt avtal mellan Heart och dess kunder, dels för att de i projektets arbetsgrupp ska 

veta vad de ska arbeta med. 

 

3. Motbrief/Kreativ brief 

I motbriefen beskriver projektledaren hur Heart ser på projektet. Motbriefen innehåller ofta 

delarna produkten, varumärkets personlighet, målgruppens beteende, nuvarande värderingar, 

önskat framtida beteende och framtida önskad övertygelse. Denna stämmer projektledaren av 

med kunden så att man inte har missförstått varandra. I vissa fall använder man sig av en 

planner som ingående studerar målgruppen och konkurrenter innan man sätter samman 

motbriefen. Oftast används motbriefen som en kreativ brief som kreatörerna arbetar efter. Vid 

mindre projekt skrivs oftast ingen motbrief eller kreativ brief. 

 

4. Internt briefmöte 

I det interna briefmötet som ibland kan utebli beskriver projektledaren projektet för den kreativa 

gruppen – AD och copywriter om dessa inte har varit med på kundbriefen. Ibland kan 

projektgruppen tillsammans skriva den kreativa briefen här. 

 

5. Kostnad tas fram 

Produktionsledaren tar fram ett kostnadsförslag till kund efter kontaktrapport och motbrief. 

Kostnadsförslaget skickas till kund som godkänner eller säger nej till förslaget. 

 

6. Idéfas 

Copywritern och ADn arbetar fram idéer som utvecklas till ett eller flera koncept.  

 

7. Avstämning med projektledare 

 

8. Arbete i kreatörsgruppen 

Copywritern arbetar med texter och ADn arbetar med formspråket. 

 

9. Avstämning med projektledare 

 

10. Avstämning med kund 

 

11. Delfakturering 

Vid spekulationsjobb tas kostnadsförslag fram här istället för tidigare i projektet, vid andra 

projekt skickas en delfaktura till kunden som tagits fram av en produktionsledare. 

 

12. Arbetsbeskrivning till Ateljén 

En arbetsbeskrivning tas fram av produktionsledare som skickas till ateljéchefen. Ateljéchefen 
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delar ut arbete till originalarna. 

 

13. Originalframställning 

Materialet AD och Copywriter har tagit fram färdigställs hos original. Om projektet behövs 

utföras av någon med kompetens som inte finns hos Heart skickar man arbetet vidare till en 

samarbetspartner till exempel en webbyrå.  

 

14. Avstämning med kund 

 

15. Korrekturläsning 

När originalet är färdig skickas det runt i arbetsgruppen som korrekturläser inför tryck, detta 

ansvarar produktionsledaren för. 

 

16. Slutfakturering 

 

  

4.5 Designprocessen 

Följande illustration (figur 3) syftar till att identifiera vilka delar i arbetsprocessen som hör till 

själva designprocessen. 
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Figur 3. Designprocessen och arbetsprocessen kombinerat 

 

Illustrationen visar att Heart arbetar med alla viktiga delar i designprocessen förutom 

utvärdering och uppföljning. 

 

 

4.6 Identifierade hinder och möjligheter i designprocessens metod 

4.6.1 Uppstart 

Observationer: Hearts kreatörer är inte alltid med i uppstarten vid projekt, vid vissa tillfällen är 

bara projektledare och kund närvarande. Detta kan leda till missuppfattningar. 
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Exempel 1: 

Möte torsdagen 23/4 Förmiddag  

Närvarande: Projektledare, Produktionsledare, AD och Copywriter. 

Plats: Konferensrum Heart 

Oklarheter mellan Copywriter och projektledare om när kund ville ha texter färdiga. 

Oklarheter om hur man skulle döpa dokument på Workstation. 

 

Exempel 2: 

Möte torsdagen 23/4 Eftermiddag 

Närvarande: Projektledare Copywriter och kund. 

Oklarheter mellan kund och kreatörsteam om färdigställt uppdrag. 

 

Exempel 3: 

Möte fredagen 3/4 Eftermiddag 

Närvarande: Projektledare, AD, Copywriter och kund 

Plats: Astra Zeneca, Södertälje 

Presentation av marknadsföringsmaterial. Kund berättade att de var nöjda med budskapet men 

inte med utformningen som ansågs för ”barnslig”. 

 

Exempel 4: 

Möte fredagen 27/3 Förmiddag 

Närvarande: VD (i form av planner och projektledare) Projektledare, Frilans AD och 

Copywriter samt kund 

Plats: Vita kliniken vid Sophiahemmet 

Presentation av två marknadsföringsförslag; med bl a annons och banner. Kunden valde ett av de 

två marknadsföringsförslagen och verkade väldigt nöjd med resultatet. 

 

Kommentarer från intervjuer: 

Projektledare: 

Alla läser inte kontaktrapporter vilket leder till att man jobbar med något man inte ska. 

Produktionsledare: 

Projektledare borde alltid tala tydligt om vad kunden vill ha, kreatörerna kan jobba i blindo 

ibland vilket kan påverka produktionsledarens arbetssituation.  

Alla har inte klart för sig när det de jobbar med ska vara färdigt. Detta kan lösas med tydligare 

interna deadlines med delpunkter. 

AD: 

Ibland får inte kreatörerna tillräckligt med information i början. Efter avslutat kreatörsarbete får 

man kompletterande nödvändig information av projektledare och måste börja om.  

Det finns en otydlighet i början av projekt – ibland får man bara en kontaktrapport som inte 
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visar hur och när något ska göras.  

Utan kreativ brief tar det längre tid, om grunden är luddig blir resten svår.  

Vi behöver bättre överlämningar med tydliga mål som leder till delaktighet och motivation.  

Copywriter: 

Ibland uppstår oklarheter i vad kund vill med sina uppdrag, detta skulle bli bättre om AD och 

Copywriter alltid var med vid uppstart.  

Små projekt kan sakna styrdokument med förutsättningar för kreatörerna.  

Det är oklart hur mycket tid man kan lägga på ett projekt, man kan istället tydliggöra hur många 

timmar man har på sig och hur många man redan jobbat.  

Projektledaren gör ett dåligt förarbete. 

 

 

4.6.2 Nulägesanalys 

Observation: Lite tid läggs till faktainsamling. Vissa tycker att men efterfrågar för lite 

information från kunder. 

 

Kommentarer från intervjuer: 

Projektledare: 

Projektledaren gör research ibland vilket inte är dennes jobb. Detta ska göras av copywritern 

men ibland finns det saker som projektledaren förstår bättre eftersom projektledaren har en 

medicinsk bakgrund. Att projektledaren gör research kan enligt projektledaren vara dåligt då 

projektledaren hela tiden blir ett bollplank vilket tar väldigt mycket tid. 

AD 

Det vore en dröm med en riktigt bra planner 

Copywriter: 

Medicinsk skribent får lite tid att hålla sig uppdaterad inom sitt område.  

Medicinsk skribent borde ha tid att gå fler kurser, vara ”ute mer” vilket ger bättre resultat i 

skrifter.  

Vi uppfinner hjulet lite. Vi pressar inte kunden på information, vi tar reda på den själva eller så 

uteblir den. Kreatörsteamet borde alltid vara på kundmöten i början av projekt.  

Vi borde efterfråga vad kunden vet oftare. 

Man lägger väldigt lite tid åt faktainsamling, om 20 timmar går till projektutvecklig går en till 

faktainsamling. 

 

 

4.6.3 Kreativ brief 

Observationer: Ibland missas viktiga delar vid uppstart, som det interna briefmötet och nästan 

alla kreatörer tycker att det ibland kan slarvas med informationen från projektledare i början av 
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ett projekt. Detta kan leda till missuppfattningar och slitningar i gruppen. 

 

Exempel 1: 

Möte måndagen 27/4 Förmiddag 

Närvarande: Projektledare, Copywriter och AD 

Projektgruppsmöte angående en kampanj gruppen för närvarande arbetade med. Man 

diskuterade alternativ för fortsatt arbete och kollade hur långt man arbetat på projektet. 

Förslag arbetades fort fram och projektledaren konstaterade att kund var stressad så 

projektgruppen skulle först göra skisser och efter det skulle man kontakta kund. 

 

Kommentarer från intervjuer: 

Projektledare: 

De har svårt för att komma igång pga. dåliga riktlinjer. Projektledare behöver bli tydligare. Det är 

viktigt att alla är ”på” på interna briefmöten och antecknar. 

AD:  

Kreatörer saknar information om budskap och syfte i projekt. 

Copywriter:  

Det slarvas med kreativ brief som har basala fel den är otydlig och ointressant. Kreatörerna kan 

hjälpa till att skriva den kreativa briefen/projektledaren ska skriva den kreativa briefen (åsikterna 

går isär). En bra kreativ brief ska innehålla: målgruppsbeskrivning samt målgruppens drivkrafter, 

en enda övergripande mening som sammanfattar den övergripande målsättningen, de viktigaste 

”usparna” (unique selling point), positionering – när, var, hur. 

 

 

4.6.4 Idégenerering 

Observationer: Det läggs lite tid på brainstorming och man tar inte så mycket hjälp av varandra, 

det finns heller inga tydliga regler för hur idégenereringen ska gå till, man vet inte om man får 

hjälpa andra i deras projekt och det är oklart hur man ska tidsrapportera “hjälpen”. Flera 

kreatörer tycker att kreativiteten är låg på byrån. Man har sällan kreativa övningar och 

workshops.  

 

Exempel 1: 

Möte onsdagen 22/4 Förmiddag 

Närvarande: Projektledare, Copywriter och AD 

Plats: Konferensrum Heart 

Projektledaren konstaterade att kunden ville ha en reklamfilm, man diskuterade marknaden, 

målgrupp, budskap och en eventuell kundundersökning. Osäkerheter från gruppen fanns i om 

reklamfilm var rätt för kunden, om man tidigare gjort en kundundersökning för just den här 
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kunden, om målgruppen man utsett var den rätta samt vilket budskap man ville föra fram. 

Mötet avslutades utan att man bestämt något förutom att projektledare skulle prata med kund 

igen. 

 

 

Kommentarer från intervjuer: 

Projektledare 

Kreatörsteamet har lite tid för sitt arbete och går snabbt på lösning. 

AD:  

Problem uppstår när det är kort tid för hjärnan att tänka. Man behöver tid att göra någonting 

riktigt bra.  

Mer tid ger bättre resultat.  

Det är svårt att kombinera debiterbar tid med något riktigt bra. 

Copywriter:  

Det finns inga tydliga regler om hur man får hjälpa till att brainstorma med andras projekt. Det 

är oklart om man får hjälpa till och om hur man ska tidsrapportera. Man har dålig kreativitet på 

Heart, det ligger ett lock på kreativiteten.  

Kreativiteten bromsas. Detta kan lösas med att fixa mer inspiration, kasta in en psykolog i 

arbetsmötet en halv dag, ta in föreläsare till Heart.  

Sammanför kreatörer till brainstorming inledningsvis, ha ett kreativt rum, öka den kreativa 

friheten, anordna workshops.  

Originalare: 

Det är inte lätt att vara med och brainstorma.  

Ibland vet man inte syftet med det man gör.  

Ibland är jobben/texter man får inte färdiga vilket betyder att originalaren jobbar i onödan. 

4.6.5 Bedömning och konceptval 

Observationer: Man har sällan reality checks där man testar sina idéer och koncept på de andra 

på byrån. Istället visar man bara i enstaka fall upp vad man gjort för andra på byrån och då 

oftast sent in i projektet. 

 

Exempel 1: 

Möte onsdag 29/4 Eftermiddag 

Närvarande: VD och Copywriter 

Presentation av förslag och upplägg inför presentation av projekt för kund nästföljande dag - 

reality check. Copywriter påpekade att detta var vanligt och att ingen reality check gjorts innan 

onsdagen. 
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4.6.6 Presentation 

Observationer: När medarbetarna på Heart väl presenterar vad man kommit fram till för sina 

kollegor, innan man presenterar för kunden, gör man det inte alltid förutsättningslöst och 

neutralt. Dock är medarbetarna på Heart väldigt bra på att presentera sina förslag och koncept 

för kunder. 

  

Exempel 1: 

Möte onsdagen 1/4 Eftermiddag 

Närvarande: Projektledare, 3 Copywriter, AD 

Plats: Konferensrum Heart 

En så kallad ”reality check” inför kommande presentation för kund. Copywriter och 

projektledare visade presentation för att få synpunkter. Både Copywriter och Projektledare 

verkade mycket nöjda med resultatet under presentation och inga större negativa synpunkter 

framfördes. 

 

Exempel 2: 

Möte fredagen 27/3 Förmiddag 

Närvarande: VD (i form av planner och projektledare) Projektledare, Frilans AD och 

Copywriter samt kund 

Plats: Vita kliniken vid Sophiahemmet 

Presentation av två marknadsföringsförslag; med bl a annons och banner. Kunden valde ett av de 

två marknadsföringsförslagen och verkade väldigt nöjd med resultatet. 

 

Kommentarer från intervjuer: 

Originalare: 

Man tar sällan hjälp av varandra, man har inte alltid genrep inför stora presentationer inför 

byrån. Det är en prioriteringsfråga och borde ingå i arbetet. 

 

 

4.6.7 Justering och genomförande 

Observationer: Man sätter tydliga regler för arbetet med hur man ska spara bilder, vem som ska 

korrekturläsa etc. men dessa regler följs inte när det blir stressigt. Man arbetar i olika 

arbetsgrupper vilket gör att man får vänta på varandra i vissa fall. Vissa möten kan vara 

otydliga. 

 

Kommentarer från intervjuer: 

Projektledare: 

Originalare korrekturläser inte noggrant. 
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Produktionsledare:  

Stress gör att man ”bara kör” 

Produktionsledare skickar dokument för korrekturläsning men är inte säker på att det alltid blir 

bra gjort. 

AD:  

Processer finns men används inte pga. tidsbrist, orutin etc. Ingen har ansvar att se till att det 

finns regler att följa. 

Det finns en flytande rollfördelning.  

Folk springer om varandra – ofta är någon i de olika arbetsgrupperna upptagna med annat. 

Copywriter:  

Vissa möten är otydliga.  

Det finns sällan en tidsplan, man får hitta luckor som passar för alla man ska jobba med. 

Originalare: 

Man har inte ett gemensamt arbetssätt. Till exempel sparar man bilder på olika sätt. 

 

 

4.6.8 Utvärdering och Uppföljning 

Observationer: Man utvärderar sällan sina projekt vare sig med kund eller i projektgruppen. 

Det som bestäms på byrån följs inte alltid och irritation och missförstånd uppstår. 

 

Kommentarer från intervjuer: 

Projektledare: 

Dålig efterlevnad kan höra ihop med dålig motivation, detta kan förbättras med personliga mål 

som efterföljs med hjälp av uppföljning och en individuell plan till alla om vad de kan förbättra. 

Produktionsledare:  

Man följer inte upp genomförda projekt och vet inte om personalen agerar som man har 

bestämt. Det behövs någon som driver uppföljning intern på byrån. Saker som bestäms följs 

inte. Man behöver kontinuitet och inte reagera bara för att en kund säger något utan alltid sträva 

mot ett mål. 

 Jonas (VD) är väldigt anonym som chef 

Copywriter: 

Effektivitet är ett ämne som ofta kommer upp och ändringar görs för att förbättra effektiviteten 

men det som ändras är sällan något som består.  

Det är ingen bra stämning på byrån. 

Originalare: 

Mycket stannar vid diskussioner, ingen driver igenom beslut som tagits. Detta skulle kunna 

lösas med att vissa personer har chefsfunktion inom ett antal viktiga områden. 
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5. Slutsats  
När en jämförelse görs mellan den, i teoridelen, presenterade designprocessen och Hearts 

designprocess märks det att uppföljning och utvärderingsfas saknas. Metoden med vilken 

processen genomförts har också vissa problemområden. 

 

5.1 De olika delarna I designprocessen 

Uppstart 

Uppstartfasen som enligt litteratur är väldigt viktig kan ibland vara bristfällig på Heart. Flera 

kreatörer tycker att projektledarna gör ett dåligt förarbete medan projektledarna tycker att 

starten ibland kan vara trög arbetsmässigt. När grundligt förarbete görs blir både personalen och 

kunderna nöjdare med resultatet.  

 

Här är det viktigt att alla projekt har skriftliga styrdokument och att alla i personalen får det de 

behöver för att arbeta i projektet. Detta främst för att flera kreatörer anser att det saknas 

samtidigt som de uppger i de gjorda intervjuerna att det är nödvändigt för ett bra resultat. 

 

Nulägesanalys 

I nulägesanalysdelen läggs väldigt lite arbete ner på att forska kring projekten, en bra planner i 

flera projekt efterfrågas av flera kreatörer samtidigt som flera ifrågasätter varför man inte ber 

kunder om mer information. Projektledare känner att man får lägga ned tid på en uppgift som 

inte är en del av sin arbetsbeskrivning. 

 

Nulägesanalysen behöver tydligare regler angående om och hur den ska genomföras. Det behövs 

diskuteras både vem som ska göra själva arbetet och vem som ska analysera det man får fram. 

 

Kreativ brief 

Vid den kreativa briefen märks hur pass tydlig starten i projektet har varit.  

 

Här är det viktigt att kreatörerna får all information de behöver för deras fortsatta arbete och att 

detta tydligt kommuniceras mellan de olika yrkesgrupperna. 

 

Idégenerering 

Idéfasen i projekten är väldigt viktig att arbeta med, inte minst för att Heart i sin 

kundundersökning får ett dåligt betyg i kreativitet. Man brainstormar sällan och tar endast i 

undantagsfall hjälp av varandra. Flera säger också att det ibland finns dålig stämning på byrån 

och att kreativiteten bromsas. 

 



 33 

Mer brainstorming och flera workshops skulle med sannolikhet höja kreativiteten och 

stämningen på byrån. Om man istället för att bara jobba i team, AD-Copywriter, skulle bjuda in 

fler att hjälpa till i idéfasen skulle säkerligen kreativiteten också öka. 

 

Bedömning och konceptval 

Inte heller vid bedömning och konceptval tar man mycket hjälp av varandra. I vissa fall testar 

man sina koncept på sina medarbetare men då oftast bara för ett fåtal och i slutet av projekten.  

 

Om man istället skulle testa sina koncept tidigare i projekten skulle fler eventuella problem 

komma till ytan tidigare och man skulle bli mer säker på det resultat man fått fram. 

 

Presentation 

Att göra generalrepetitioner inför medarbetarna hör till ovanligheterna på Heart men trots detta 

är man väldigt bra på att presentera sina koncept inför kunder. 

 

Att ändå öva mer inför varandra innan presentationer för kunder skulle troligtvis tillföra fler 

positiva resultat för Heart. Framförallt skulle dessa fördelar vara mer övertygande och 

träffsäkrare presentationer, då ett ökat samarbete mellan personalen skulle leda till att fler svaga 

och tvivelaktiga delar i presentationer skulle kunna identifieras innan de presenteras för kunder. 

 

Justering och genomförande 

Det praktiska arbetet påverkas negativt av avsaknaden av ett gemensamt system. Hur man 

sparar filer, vem som korrekturläser etc. verkar framförallt vara störningsmoment i 

arbetsprocessen på Heart. Att man arbetar i olika arbetsgrupper verkar medföra problem som 

oklarheter, tidsspill och O-engagemang. 

 

Ett gemensamt system för hur möten, fillagring och korrekturläsning samt andra detaljer i Hearts 

arbetsprocess skulle sannolikt öka både effektiviteten och produktiviteten på Heart. Fasta 

arbetsgrupper skulle troligtvis också ge bättre resultat både produkt och tidsmässigt. 

 

Andra problemområden 

Övriga problemområden på Heart är framförallt att man inte följer de bestämmelser som man 

kommer fram till, regler sätts upp men hålls inte. Moment som korrekturläsning och filsparning 

kanske i sig inte stjäl mycket tid för personalen men skapar irritation och problem.  

 

I flera intervjuer med de anställda framkommer det också att möten skulle kunna förbättras med 

tydlighet och uppsatta regler.  
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5. 2 Förslag 

De förslag jag framförallt tror skulle förbättra Hearts designprocess är följande: 

 

Fasta arbetsgrupper  

Även om man kan finna vissa nackdelar med fasta arbetsgrupper som minskad kreativitet och 

att minskad dynamik i arbetsgrupperna finns det betydligt fler fördelar. Framförallt skulle 

personalen på Heart, om man använde sig av fasta arbetsgrupper, slippa vänta på varandra i 

olika projekt. Man skulle istället kunna avverka fler frågor samtidigt och få ett bättre samarbete 

och bättre överlämningar mellan personalen. Det skulle vara lättare för personalen att ha bättre 

kontroll över projekten och det skulle bli enklare att veta vem man skulle vända sig till. 

 

Fler brainstormingtillfällen och workshops 

Fler brainstormingtillfällen och workshops kan leda till ökad kreativitet på Heart. Detta kan 

vara särskilt viktigt om man genomför fasta arbetsgrupper då man genom att alltid arbeta 

tillsammans kan fastna i vissa enformiga tankesätt. Förutom att öka kreativiteten kan 

workshops även öka samhörigheten och arbetsstoltheten inte bara i de olika projekten men även 

på Heart som arbetsplats. 

 

Tydligare metoder för hur man ska genomföra designprocessen 

Att ta fram tydligare metoder för hur man ska genomföra designprocessen på Heart tycker jag är 

viktigt för att arbetet ska fungera bättre än idag. Regler angående tidsrapportering vid 

brainstorming, filsparande, mötesupplägg och uppföljning är några av de viktiga delar som 

behöver bli märkbart tydligare. Dessa regler skulle hjälpa till att undvika missförstånd och 

irritation under arbetet i de olika projekten. Det ska även finnas ett upplägg för hur man ska 

göra om dessa regler inte följs. 

 

Oftare och tidigare ta hjälp av varandra 

Heart är en arbetsplats med många intelligenta, kompetenta och kreativa människor. Att 

begränsa projekt till tre-fyra personer minskar därför möjligheten för Heart att använda sin fulla 

kapacitet. Om man istället oftare och tidigare använde sig av ökat samarbete i början av projekt 

med mer brainstorming samt fler reality checks skulle troligtvis både kvalitet och mångsidighet i 

Hearts olika projekt öka.  

 

Utvärdera och följ upp oftare 

Att utvärdera och följa upp det man gör leder inte bara till att man lättare kan hitta och åtgärda 

de irritationsmoment som stör man lär sig även av sina misstag, blir effektivare och framförallt 

bättre på det man gör. 
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6. Diskussion 

6.1 Reflektioner 

Min tid på Heart har varit väldigt lärorik och den har framförallt gett mig en inblick i hur arbetet 

på en reklambyrå kan gå till. Personligen skulle jag ha uppskattat om jag hade fått hjälpa till mer 

i de olika projekten eftersom jag då fått ännu mer erfarenhet av min praktiktid, men i gengäld har 

jag fått lära mig mycket av många kompetenta människor om hur det kan gå till i projekt och 

inte bara i originalframställandet. 

 

Metoderna jag använt mig av har jag funnit väl fungerande och passande. Trots detta tror jag nu 

i efterhand att jag hade tjänat på att spela in mina intervjuer då jag i större utsträckning kunnat 

analysera det svar jag fått på mina frågor. Dock anser jag att materialet jag har fått fram av min 

undersökning, oftast, varit väldigt relevant för mitt resultat.  

 

Förslaget med fasta arbetsgrupper var, fick jag reda på efter att ha presenterat mitt material, 

redan påtänkt av ledningen på Heart. Dock var det inte säkert att förslaget skulle genomföras. 

Efter min undersökning har ledningen på Heart bestämt sig för att införa fasta arbetsgrupper. 

Även om detta skulle ha genomförts utan min undersökning har denna gett en bra grund och 

flera argument till varför det kan vara bra att ha fasta arbetsgrupper på Heart. 

 

Man skulle kunna påstå att mitt arbete på Heart ha varit mindre betydande för personalen på 

Heart. Detta då jag mestadels har sammanfattat olika åsikter och dokumenterat saker som många 

andra redan sätt. Men jag tror att genom att sammanfatta åsikter och observationer, och genom 

detta upplysa personalen om vad de största hindren för arbetsprocessen är, kan jag som är en 

utomstående part hitta och visa delar ur en annan synvinkel än någon som arbetar på Heart.  

 

Möjligtvis kan jag tro att någon som inte är 15 år yngre än genomsnittsåldern på arbetsplatsen 

skulle göra ett mer säkert intryck med mer pondus och erfarenheter och därmed bli bemött med 

mer ärlighet och ibland kanske andra svar. Det skulle vara spännande att se om någon annan 

skulle bli bemött annorlunda. 

 

 

6.2 Förslag till vidare arbete 

Som vidareutveckling skulle det vara intressant att se resultatet av mina förslag. Det skulle vara 

av stort intresse för mig att se om de tas på allvar och genomförs. Om flera av de olika förslagen 

genomförs skulle man kunna undersöka hur omställningarna mottagits samt, framförallt, om de 

gör någon skillnad för resultatet i den kommande kundundersökningen. 
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 Man skulle även kunna se vilka delar som genomförts och undersöka vilka andra förändringar 

som gjort på Heart. Man kan även jämföra detta resultat med de berörda delarna i 

kundundersökningen för att analysera vad som kan ha påverkat kundernas bedömning. 
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8. Figurförteckning 

Figur 1. Designprocessen 

Figur 2. Arbetsprocessen 
Figur 3. Designprocessen och arbetsprocessen kombinerat 
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Bilaga 2  

Sammanställning av svar i intervjuundersökning 
Material framtaget från diverse kvalitativa intervjuer med personalen på Heart reklambyrå 
under tiden 23 mars till och med 30 april. Intervjuerna är gjorda på reklambyrån Heart, dels 
på respondenternas arbetsplater i samband med att de har arbetat, dels ytterligare frågor 
ställda i konfersensrum i enskilda intervjuer. Respondenterna har betått av två projektledare, 
tre produktionsledare, två AD, fyra copywriters och fyra originalare. En av originalarna 
arbetar som it-ansvarig och en av produktionsledarna arbetar som atteljechef men trots det är 
de placerade i en kategori av arbetsgrupp. För ett så neutralt resultat som möjligt är 
respondenterna i intervjun anonyma. 
 
Eftersom de ursprungliga anteckningarna från  intervjuerna sammanlagt ligger på närmare 50 
sidor har jag redigerat materialet i ett mer lätthanterligt format. 
 
 
EFFEKTIVITET 
Mål med effektivitet 
Svar på frågan ”Vad är målet med att bli mer effektiva/bättre på Heart för dig?” uppdelat i de 
olika arbetsrollerna. 
 
Projektledare: 

Projektledare 1)Intern tillfredställelse, bätttre lönsamhet, större kundnöjdhet 
Projektledare 2)Ökad lönsamhet och kreativitet 
 
Produktionsledare: 

Produktionsledare 1) Nöjdare kunder och det inkluderar allt annat 
Produktionsledare 2) Lönsamhet, nöjda kunder, bättre jobb, kvalitetsökning och roligare för 
de anställda 
Produktionsledare 3) Man hinner mer och får fler jobb gjorda 
 
Ad: 

Ad 1) Lönsamhet och bra kvalitet 
Ad 2) Bra kvalitet, roligare jobb, bättre jobb 
 
Copywriter: 

Copywriter 1) Nöjdare kunder, lönsamhet och kvalitet 
Copywriter 2) Kreativitet 
Copywriter 3) Roligare på jobbet och alla trivs 
Copywriter 4) Pengar och glädje 
 
Originalare: 

Originalare 1) Strukturerad organisation 
Originalare 2) Roligare, nöjdare kunder och bättre resultat 
Originalare 3) Roligare att jobba, lönsamhet och bättre kvalitet 
Originalare 4) Nöjdare kunder 
 



 
Identifierade problem för effektivitet samt eventuella lösningar 
Problem som någon eller några ur respektive yrkesgrupp har konstaterat vid frågan ”Vad 
tycker du behövs för att ni på Heart ska bli mer effektiva?”, ”Varför behöver ni det?” samt 
samtal om hur arbetsprocessen fungerar i dag på Heart. 
 
Projektledare: 

Problem: 

Alla läser inte kontaktrapporter vilket leder till att man jobbar med något man inte ska. 
 
Problem: 

Dålig efterlevnad kan höra ihop med dålig motivation 
Lösning: 

Personliga mål som efterföljs med hjälp av uppföljning. Individuell plan till alla om vad de 
kan förbättra. 
 
Problem: 

Texter åker fram och tillbaka mellan copywriter och kund. 
Lösning: 

Man frågar kund hur involverade i texter de vill vara och om de kan tänka sig att titta på text 
innan layout är färdig. 
 
Problem: 

Man arbetar inte rätt med kreativ brief 
 
Problem: 

Originalare korrläser inte noggrant 
 

Problem: 

Alla ansvarar inte för sin egen del. Exempelvis slarvig korrläsning. 
Lösning: 

”Alla har huvudet där de ska”. Bättre överlämningar av arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper. 
 
Problem: 

Heart saknar gemensam värdegrund. Man vet inte vad varumärket Heart står för. 
 

Problem: 

Kreatörsteamet har lite tid för sitt arbete och går snabbt på lösning. 
 

Problem: 

Alla har inte klart för sig när det de jobbar med ska vara färdigt. 
Lösning: 

Tydligare interna deadlines med delpunkter. 
 
Problem: 

De har svårt för att komma igång pga dåliga riktlinjer 
Lösning: 

Projektledare behöver bli tydligare. Det är viktigt att alla är ”på” på interna briefmöten och 
antecknar. 
 



 
Problem: 

Projektledaren gör reseach ibland vilket inte är dennes jobb. Detta ska enligt projektledaren 
göras av copywritern men ibland finns det saker som projektledaren förstår bättre. Detta 
eftersom projektledaren en medicinsk bakgrund. Att göra research kan enligt projektledaren 
vara dåligt då projektledaren hela tiden blir ett bollplank vilket tar väldigt mycket tid. 
 
 
 
Produktionsledare: 

Problem: 

Man följer inte upp genomförda projekt och vet inte om personalen agerar som man har 
bestämt. 
Lösning: 

Det behövs någon som driver uppföljning intern på byrån. 
 
Problem: 

Kreatörerna kan jobba i blindo ibland. Detta kan påverka produktionsledarens jobb negativt. 
Lösning: 

Projektledare borde alltid tydligt tala om vad kunden vill ha.  
 
Problem: 

Alla ansvarar inte för att de själva ska veta vad de borde. 
 
Problem: 

Saker som bestäms följs inte. 
Lösning: 

Kontinuitet och inte reagera bara för att en kund säger något utan alltid sträva mot ett mål. 
 
Problem: 

Jonas (VD) är väldigt anonym som chef 
 

Problem: 

Stress gör att man ”bara kör” 
 
Problem: 

Produktionsledare skickar dokument för korrläsning men är inte säker på att det alltid blir bra 
gjort. 
 
 
AD: 

Problem: 

Processer finns men används inte pga tidsbrist, orutin etc. 
 
Problem: 

Problem uppstår när det är kort tid för hjärnan att tänka 
Lösning: 

Man behöver tid att göra någonting riktigt bra. Mer tid ger bättre resultat. 
 

Problem: 



Ingen har ansvar att se till att det finns regler att följa. 
 

Problem: 

Det finns en otydlighet i början av projekt – man får bara en kontaktrapport som inte visar hur 
och när något ska göras. 
Lösning: 

Bättre överlämningar med tydliga mål som leder till delaktighet och motivation. ”Det vore en 
dröm med en riktigt bra planner” 
 
Problem: 

Utan kreativ brief tar det längre tid, om grunden är luddig blir resten svår. 
 
Problem: 

Svårt att kombinera debiterbar tid med något riktigt bra 
 

Problem: 

Kreatörer får inte all information från början. I efterhand kommer viktig information som 
leder till att man får göra om. 
 

Problem: 

Det finns en flytande rollfördelning 
Lösning: 

Tydligare regler för arbetet. 
 
Problem: 

Man jobbar inte alltid ”tillsammans” 
Lösning: 

Projektledaren borde samla alla och säga ”här kom med idéer”. 
 
Problem: 

Alla håller med det som står i metodboken men bestämmelserna tolkas på fel sätt. 
 
Problem: 

Överlämning kan vara som en het potatis. Från projektledare till kreatörer fallerar 
överlämningen ofta. 
Lösning: 

Tydligare kreativ brief. 
 
Problem: 

Alla tar inte ansvar 
 

Problem: 

Kreatörer sakner information om budskap och syfte i projekt. 
 
Copywriter: 

Problem: 

Otydliga möten 
Lösning: 

Man ska vara tydligare med vad som ska göras och varför man går in i ett möte. Detta behövs 
inte skrivas ned. 



 
Problem: 

Man lägger väldigt lite tid åt faktainsamling, om 20 timmar går till projektutvecklig går en till 
faktainsamling. 
 
Problem: 

Effektivitet är ett ämne som ofta kommer upp och ändringar görs för att förbättra 
effektiviteten. Men det som ändras är sällan något som består.  
 

Problem: 

Det är ingen bra stämning på byrån. 
Lösning: 

Ledningen måste ”se medarbetarna” 
 
Problem: 

Heart behöver mer engagemang och entusiasm. 
 
Problem: 

Man har dålig kreativitet på Heart. Det ligger ett lock på kreativiteten. Kreativitetn bromsas. 
Lösning: 

Fixa mer inspiration, kasta in en psykolog i arbetsmötet en halv dag, ta in föreläsare till Heart. 
Sammanför kreatörer till brainstorming inledningsvis. Ha ett kreativt rum. Öka den kreativa 
friheten. Anordna workshops. 
 
Problem: 

Små projekt kan sakna styrdokument med förutsättningar för kreatörerna. 
 
Problem: 

Det är oklart hur mycket tid man kan lägga på ett projekt 
Lösning: 

Tydliggör hur många timmar man har på sig och hur många man redan jobbat. 
 
Problem: 

Projektledare och kund är två filter som hindrar bra idéer som målgruppen skulle kunna tycka 
om. 
 

Problem: 

Vi uppfinner hjulet lite. Vi pressar inte kunden på information, vi tar reda på den själva eller 
så uteblir den. 
Lösning: 

Kreatörsteamet borde alltid vara på kundmöten i början av projekt. Vi borde efterfråga vad 
kunden vet oftare.  
 
Problem: 

Om inte kreatörerna är med på kundmöten får de andrahandsinformation av projektledare 
vilket kan leda till att man missar viktiga aspekter eller kan missförstå. 
Lösning: 

Kreatörsteamet borde alltid vara på kundmöten i början av projekt. 
 
 



 
Problem: 

Kunder har låg kompetens i kommunikation, de vet inte hur de ska nyttja Heart som 
konsulter. 
Lösning: 

Anordna ”reklamskola” för kunder. 
 
Problem: 

Det är en väldigt diffus gräns mellan projektledare och produktionsledare. 
 
Problem: 

Medicinsk skribent får lite tid att hålla sig uppdaterad inom sitt område.  
Lösning: 

Medicinsk skribent borde ha tid att gå fler kurser, vara ”ute mer” vilket ger bättre resultat i 
skrifter. 
 
Problem: 

Dåligt förarbete av projektledare. 
Lösning: 

De måste kunna ställa krav på kunder som i sin tur måste vara villiga att ge nödvändig 
information. Det borde alltid finnas med en planner.  
 
Problem: 

Det finns inga tydliga regler om hur man får hjälpa till att brainstorma med andras projekt. 
Det är oklart om man får hjälpa till och om hur man ska tidsrapportera. 
Lösning: 

Tydligare regler 
 
Problem: 

Det slarvas med kreativ brief som har basala fel. Otydlig/ointressant kreativ brief.  
Lösning: 

Kreatörerna kan hjälpa till att skriva den kreativa briefen/projektledaren ska skriva den 
kreativa briefen (åsikterna går isär). En bra kreativ brief ska innehålla: målgruppsbeskrivning 
samt målgruppens drivkrafter, en enda övergripande medning som sammanfattar den 
övergripande målsättningen, de viktigaste ”usparna” (unique selling point), positionering – 
när, var, hur. 
 
Originalare: 
Problem: 

Det är inte lätt att vara med och brainstorma 
 

Problem: 

Ibland vet man inte syftet med det man gör. 
 
Problem: 

Ibland är jobben/texter man får inte färdiga vilket betyder att originalaren jobbar i onödan. 
Lösning: 

Jobben/texterna ska vara färdiga när de kommer till originalare 
 
 



 
Problem: 

Man tar sällan hjälp av varandra, man har inte alltid genrep inför stora presentationer inför 
byrån. 
Lösning: 

Det är en prioriteringsfråga och borde ingå i arbetet. 
 
Problem: 

Det är ojämnt med jobb. 
 
Problem: 

Man är otroligt beroende av att datorerna fungerar och man behöver mer framförhållning för 
att detta ska fortsätta att fungera bra. 
Lösning: 

En ledningsgrupp som ansvarar för allt som har med tekniken för datorerna att göra som 
träffas vid behov. 
 
Problem: 

Låg kompetens i andra medier som web, mobil etc 
Lösning: 

Personer med kompetens kan föreläsa på Heart vilket skulle öka kunskapen på byrån och göra 
det lättare att sälja in de nya medierna hos kunder. 
 
Problem: 

Mycket stannar vid diskussioner, ingen driver igenom beslut som tagits. 
Lösning: 

Vissa personer har cheffunktion inom ett antal viktiga områden. 
 
Problem: 

Man har inte ett gemensamt arbetssätt. Till exempel sparar man bilder på olika sätt. 
 



HEARTS ARBETSPROCESS 
För att få en så klar bild av arbetsprocessen som möjligt har respondenterna blivit ombedda att 
rita upp Hearts arbetsprocess utifrån deras egna synvinkel. Dessa avbildningar är här 
inscannade.

 



 



 
 
 
 



DEN EGNA ARBETSSITUATIONEN 
Svar på frågan ”Lägger du tid på något idag som skulle kunna gå bättre eller snabbare?”. 
 
Projektledare: 

Man får ”jaga på” de andra i personalen för att saker ska bli gjorda.  
Man får göra research ibland fast det inte är projektledarens uppgift.  
Projektledaren kan bli bollplank för att hon kan mer än kreatörerna om ämnet som projekten 
oftast berör - medicin.  
Det har blivit bättre nu men förr fanns en dålig inställning där man inte ville hjälpa andra på 
byrån. 
 
Produktionsledare: 

Personalen prioriterar inte korrläsning vilket ger produktionsledaren mer arbete. 
Ibland kan produktionsledaren få för lite information som är svår att räkna på. 
 
Ad: 

Ibland får man göra saker två gånger för att man missuppfattat diverse saker.  
Korrläsning, om fler personer ska läsa men ingen vet vad som redan är gjort. 
Folk springer om varandra – ofta är någon i de olika arbetsgrupperna upptagna med annat. 
Lägga in projektkoder i Diadem. 
 
Copywriter: 

Leta informations skulle gå snabbare om man efterfrågade mer av kunder. 
Det kan bli fel för att man inte har koll och projekten missuppfattas. 
Det finns sällan en tidsplan, man får hitta luckor som passar för alla man ska jobba med. 
Kreativa briefen är inte tillräckligt bra. 
Ibland kan möten bli oerhört flummiga. 
 
Originalare: 

Leta länkar som har brutits. 
Om texter inte är färdiga eller godkända och de måste sättas om gång på gång. 
Leta bilder som döpts till olika saker eller läggs på olika platser. 
 
 
 
 
RESURSER 
Svar på frågan; finns det resurser som ni har med som ni inte använder er av? 
 
Vi använder varandra för lite. 
Man kan jämna ut svackor, exempelvis kan originalare som inte har mycket att göra lära sig 
mer med hjälp av tutorials mm. 
Medicinska skribenter kan utbilda kreatörerna innan projekt. 
Man kan driva låtsas projekt för att kunna visa kund och på så sett bli proaktiva. 
 



Intervju med Christer (it-ansvarig) angående de tekniska resurserna på 
Heart 
 
Datorer: 
Har datorerna ni använder på Heart tillräcklig prestanda för Hearts behov, angående 

exempelvis ram-minne, processor etc? 

Svar: Ja, datorerna har tillräcklig prestanda. Vi använder mac-datorer. 
 
Skärmar: 
Hur stora är skärmarna (20/22tum?) Är skärmarna färgkallibrerade? 

Svar: Skärmarna är omkring 20 tum och är inte färgkallibrerade, det finns inget behov av att 
färgkalibrera skärmarna på Heart. 
 
Programvaror 
Nu har ni Adobe Creative Suite CS3, varför har ni inte CS4? Hur ofta uppdaterar ni 

programvaror och datorer? 

Svar: Nu ska vi precis byta till CS4 på våra datorer. Anledningen till att vi inte byter till nya 
programvaror precis när de kommer är att det fortfarande kan finnas buggar i systemen och 
det kan bli dyrt i början. Vi uppdaterar ungefär en gång om året, varje år skriver It-ansvarig en 
it-plan som innehåller ett gäng föreslagna  inköp, office-paketet byts vartannat år och  Adobes 
Creative Suite byts ungefär en gång om året. 
 
Backup 
Ni sparar era filer på något som kallas workstation, hur fungerar det? Hur fungerar 

backupsystemen? 

Svar: Vi använder DLT-band med treveckors intervall som gör backup ifall det skulle 
eldsvåda etc. På servern finns det diskar som speglas mot varandra och det finns en backup-
programvara som hämtar ner dokument. 
Det vi har arbetat med tidigare år bränns ner på dvd-skivor som lagras. 
 
Andra program 
Vilka andra program använder ni? 

Svar: Vi använder oss av Diadem som är en faktureringsprogramvara från Dicom. Den 
används till att tidsrapportera med för den har tidsklient, projektledare och produkitonsledare 
kan ser hur tiderna i projekt ligger till och ekonomiansvarig använder det för fakturering 
 
Skrivare 
Vilken typ är den, vilka format klarar den, kan ni använda den som proofskrivare? 

Svar: Vi har en fyrfärgs A3-skrivare en fyrfärgs A4 skrivare och två svartvita A4 skrivare. 
Alla är kopplade till vårt nätverk. En av skrivarna fungerar som en proofskrivare men vi 
använder den inte som det eftersom vi inte har haft det behovet. 
 
Projektor 

Vilken typ av projektor har ni, fungerar den bra? 

Svar: Projektorn fungerar helt ok, men kan ha minde bra återgivningseffekt, därför ska den 
bytas ut till en tv. 

 



Observationer 
Nedan följer ett urval av observationer. Med ordvalet möte menas en träff då mer än en 
person möts för att diskuterat något. Då det ursprungliga anteckningsmaterialet är flera sidor 
långt, med ovidkommande möten samt irrelevanta delar av följande möten, är observationerna 
här nedkortade och redigerade. 
 
Möten 
Möte fredagen 27/3 Förmiddag 
Närvarande: VD (i form av planner och projektledare) Projektledare, Frilans AD och Copy 
writer samt kund 
Plats: Vita kliniken vid Sophiahemmet 
Presentation av två marknadsföringsförslag; med bl a annons och banner. Kund valde ett av 
de två marknadsföringsförslagen och verkade väldigt nöjd med reslultatet. 
 
Möte fredagen 27/3 Eftermiddag 
Närvarande: Projektledare, AD, Copywriter och kund 
Plats: Konferensrum Heart 
Presentation av ett marknadsföringsmaterial; med bland annat annons. Kund var tyst och  
verkade nöjd med resultat. 
 
Möte onsdagen 1/4 Eftermiddag 
Närvarande: Projektledare, 3 st Copywriter, AD 
Plats: Konferensrum Heart 
En så kallad ”reality check” inför kommande presentation för kund. Copywriter och 
projektledare visade presentation för att få synpunkter. Både Copywriter och Projektledare 
verkade mycket nöjda med resultatet under presentation och inga större negativa synpunkter 
framfördes. 
 
Möte fredagen 3/4 Eftermiddag 
Närvarande: Projektledare, AD, Copywriter och kund 
Plats: Astra Zeneca, Södertälje 
Presentation av marknadsföringsmaterial. Kund berättade att de var nöjda med budskapet men 
inte med utformningen aom ansågs för ”barnslig”. 
 
Möte onsdagen 22/4 Förmiddag 
Närvarande: Projektledare, Copywriter och AD 
Plats: Konferensrum Heart 
Projektledaren konstaterade att kunden ville ha en reklamfilm, man diskuterade marknaden, 
målgrupp, budskap och en eventuell kundundersökning. Osäkerheter från gruppen fanns i om 
reklamfilm var rätt för kunden, om man tidigare gjort en kundundersökning för just den här 
kunden, om målgruppen man utsett var den rätta samt vilket budskap man ville föra fram. 
Mötet avslutades utan att man bestämt något förutom att projektledare skulle prata med kund 
igen. 
 
Möte torsdagen 23/4 Förmiddag  
Närvarande: Projektledare, Produktionsledare, AD och Copywriter. 
Plats: Konferensrum Heart 
Oklarheter mellan Copywriter och projektledare om när kund ville ha texter färdiga. 
Oklarigheter om hur man skulle döpa dokument på Workstation. 



 
Möte torsdagen 23/4 Eftermiddag 
Närvarande: Projektledare Copywriter och kund. 
Oklarigheter mellan kund och kreatörsteam om färdigställt uppdrag. 
 
Möte måndagen 27/4 Förmiddag 
Närvarande: Projektledare, Copywriter och AD 
Projektgruppsmöte angående en kampanj gruppen för närvarande arbetade med. Man 
diskuterade alternativ för fortsatt arbete och kollade hur långt man arbetat på projektet. 
Förslag arbetades fort fram och projektledaren konstaterade att kund var för stressad så 
projektgruppen skulle först göra skisser och efter det skulle man kontakta kund. 
 
Möte tisdagen 28/4 Förmiddag 
Närvarande: Projektledare, Frilansande AD, Copywriter och Kund 
Presentation av förslag på hemsida, inga oklarigheter. 
 
Möte onsdag 29/4 Eftermiddag 
Närvarande: VD och Copywriter 
Presentation av förslag och upplägg inför presentation av projekt för kund nästföljande dag - 
reality check. Copywriter påpekade att detta var vanligt och att ingen reality check gjorts 
innan onsdagen. 



Mailfrågor 
Följande frågor skickades till Sveriges designer och Sveriges reklamförbund: 
 
Hur vanligt är det att designers i Sverige använder sig av en designprocess? 
Om ja, hur många gör detta? 
Om det finns, hur fungerar den/ser den ut? 
Finns det en viss metodik för att genomföra designprocessen? 
 
Sveriges designer svarade Anneli Pettersson att hon” har tyvärr inte någon tid för att besvara 
dina omfattande frågor”. Trots flera mail till Sveriges reklamförbund besvarades inga frågor. 
 
Följande frågor skickades till SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, då man på hemsidan 
lagt ut en text och bild om designprocessen. 
 
Hur vanligt är det att designers i Sverige använder sig av en designprocess? 
Om ja, hur många gör detta? 
Finns det en viss metodik för att genomföra designprocessen? 
 
Lisbeth Svengren Holm svarade: 
 
Din fråga är lite komplicerad, eller i alla fall svaret. Den designprocess vi har tagit fram är rätt 
övergripande för de olika stegen i framtagningen av en produkt. Vilka specifika metoder som 
designer använder sig av i varje steg kan ju vara väldigt olika beroende på projektets karaktär 
och omfattning. Designer lär sig designprocessen i sin utbildning och ett antal metoder och 
verktyg som de ju sedan använder i designprojekt. Så svaret på din första fråga är att ja, alla 
designer använder sig av en designprocess. Metodiken som de använder varierar men 
skissandet, att göra modeller och gestalta är en genomgående metod/verktyg  som alla 
designer använder sig av. Dessutom finns det ju en rad andra verktyg och metoder för att 
samla in underlag för problematisering av uppgiften, ta reda på användardata etc som säkert 
kan skilja sig beroende på typ av projekt. 
 

 


