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Abstrakt
Det finns ett behov av personer som klarar av att generera en mängd fräscha, slitstarka och 
kreativa idéer under press. Denna undersökning omfattar hur mångsidiga Art directors kan arbeta
för att framställa och producera material som håller hög standard. 

Fyra Art directors har intervjuats och givit sin åsikt i ämnet. Utifrån resultaten av intervjuerna 
och en mängd kreativa tekniker har vi utfört en grundläggande idéprocess. Resultatet av denna 
process är en konstutställning där vi har skapat ett koncept med fokus på miljö och framtid.    
 

Nyckelord
Art director, ideprocess, produktionsprocess, koncept, kreativa tekniker, mediateknik
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Abstract
There is a need for people who can generate a large amount of fresh, durable and creative idéas 
under pressure. This investigation concerns how versatile Art directors work to manufacture and 
produce material of high standards.

Four Art directors have been interviewed and given us their opinion on the subject. With the 
combined results of our interviews and a fair amount of creative techniques we preformed a 
thorough idéa process. The result of this process is an art exhibition where we have created a 
concept that focuses on the environment and the future.    

Keywords
Art director, idea process, production process, concept, creative techniques, media technology
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1. Inledning

Art directors förknippas i många fall uteslutande med grafiska formgivare och denna generella 
missuppfattning bemöts i denna undersökning. Vi går in på djupet på vad det är en Art director 
egentligen gör, från idè till färdig produktion. Vi besvarar frågor som vilka roller en person med 
detta yrke har och vad som krävs för att kalla sig för en Art director. Denna undersökning 
omfattar ett flertal kreativa tekniker och tillvägagångssätt som Ad:s tillämpar i vardagliga 
sammanhang. Då kreativitet och inspiration är en grundsten för detta arbeta, undersöker vi även 
hur man kan skapa och upphålla ett hållbart kreativt flöde.  

För att finna svaret på hur dessa individer arbetar har vi sökt kontakt med Ad:s som aktivt arbetar
inom yrket. Dessa resultat sammanfogas och utvecklas till ett koncept med en konstnärlig 
utställning.
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2. Problemområde
I detta kapitel fokuserar vi på bakgrunden och syftet med uppsatsen.  

2.1 Bakgrund
En Art director eller Ad bär ansvaret för den visuella stilen och bildvalet i magasin, tidningar, 
webben, design, kommunikation- och underhållningsbranschen. Beroende på den industri som de
arbetar och närvarar i kan en Ad ha tidigare erfarenhet inom grafisk formgivning, fotografering, 
copywriting, illustration eller något annat yrke inom design (Us bureau of labor statistics - 2012).
Vidare är det en Ads uppgift att arbeta nära med både kund och produktionsteam, för att 
framställa kreativa, relevanta och realistiska idéer. Begreppet “director” kan i svenskan 
översättas till dirigent, det vill säga en dirigent inom konst och design (Hane, Teleman, Tarschys 
- 2006, 148). Vidare arbetar Ad:n i ett team för att utveckla dessa idéer till ett kreativt koncept, 
som hanterar det generella upplägget för konceptet och urvalet av bilder och grafik till projektet 
(Garber, Grunes  - 1992). 

Ida Wessels, anser att en Ad är en person som toppar hierarkin på en reklambyrå och tar sig an 
det visuella ansvaret. Bäst är om det är en person med tillräcklig överblick och kunskap för att 
skapa det önskade intrycket, både visuellt och intellektuellt (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 
216-217). Jakob Eriksson beskriver hur rollen som Art director har olika betydelse bland byråer, 
på en större byrå har man designers under sig i hierarki som Ida Wesseln beskrev. På en mindre 
byrå med lägre budget kan Ad:s förväntas att mer eller mindre göra mycket arbetet själva, från 
idé till färdig produkt. 

Utbildningen som krävs för att arbeta som Art director benämns ofta inom någon form av 
högskoleexamen inom grafisk formgivning, alternativt fristående kommuniktionsskolor 
(Arbetsförmedlingen - 2012). Dessa krav är dock inte satta i sten och flera Art directors har gått 
vad man kallar för den “långa vägen” och arbetat sig upp inom loppet av två till fem år innan de 
handplockas. Den högskoleexamen som ofta förknippas med yrket är en kandidatexamen inom 
konst eller design (U.S. bureau of labor statistics - 2012).

En Ad arbetar till stor del i förproduktionen med att kommunicera med klienten, hålla samman 
och inspirera teamet samt se över projektets budget. Om teamet saknar en producent under 
produktionen tar Art directorn vanligtvis denna roll och sköter planeringen samt valet av 
eventuell inspelningsplats och rekvisita. Art directorn har ett nära samarbete med kreatören och 
delar ideér som kan tillämpas under produktionen. Samarbete och ömsesidig respekt är nyckeln 
till en bra slutprodukt. Det gäller även att kunna vara flexibel då det är ohållbart att en person 
skall planera allt under en produktion (CB – 2012).
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“Det finns ingen exakt beskrivning på vad en AD ska göra och det är fritt fram för vem
som helst att kalla sig det. Jag tycker att det är det man faktiskt kan och gör som spelar

roll, inte titeln.”
-Martin Nihlén (Ad) 

Då konkurrensen inom yrket som Art director är hård krävs det både skicklighet och envishet för 
att slå sig fram och synas. Några av det viktigaste egenskaperna för en Ad är att vara kreativ och 
idérik, samt att ha en konstnärlig talang och sinne för att kommunicera med hjälp av bild och 
form. En Ad arbetar med utformning, typografi samt bildmaner till ett projekt och den eventuella
produkt som önskas framställas. Detta kan omfatta grafisk form, webbdesign, skriftliga 
rapporter, rörlig bild, digital kampanjer eller dylikt. Då en Ad styr den kreativa processen kan det
innebära arbete allt från att skissa, regissera fotograferingar eller övervaka produktioner fram till 
det färdiga resultatet (Arbetsförmedlingen - 2012).

“Som Ad är man en del av ett team. Det är absolut roligast när man verkligen jobbar
ihop. För mig handlar det här jobbet jättemycket om samarbeten, mest om samarbeten

med copyn, originalaren och projektledaren.”
-Ann-Marie Wessman (Ad) - (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 226)  

Att vara en Art director innebär ett ständigt grupparbete, där teamet och kunden måste kunna ta 
feedback och utvecklas. Det är av stor vikt att Ad:n har rätten och möjligheten att påverka arbetet
i ett tidigt skede (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 130). 
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2.2 Frågeställning
“Hur kan en idéprocess och produktion se ut för en Art director?”

2.3 Syfte
Syftet är att skapa en större förståelse för yrkesområdet Art director. Att få en bild av hur en 
person inom yrket arbetar för att kontinuerligt framställa idéer med hjälp av olika metoder och 
tillvägagångsätt, i team eller självständigt.

3. Tidigare forskning
I detta kapitel diskuterar vi tidigare forskning, yrket som Art director och dess innebörd. Vidare 
tar vi upp hur olika idéprocesser och arbetsmetoder som används i praktiken. 

3.1 Art director
Stefania Malmsten (Ad) hävdar att yrket och rollen som Ad inte handlar om att illustrera en idé, 
utan snarare att förstärka den och placera den i en miljö. Det handlar om att skapa nya idéer och 
klichéer samt att undvika att använda de som redan existerar (Hane, Teleman, Tarschys - 2006 , 
156-159).  

“Det kan vara en okunnig person som har ett för stort ansvar.”
-Henrik Nygren (grafisk formgivare) - (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 173) 

En Ad förväntas ha en dialog inte bara med kunderna utan även med de anställda i teamet i fråga.
Framställt material måste analyseras kritiskt och granskas av Art directorn med eventuell hjälp 
av projektmedlemmar.

En Art director måste besitta ledaregenskaper. Han eller hon måste kunna organisera, dirigera 
och motivera andra anställda. Ad:n behöver kunna artikulera sina visioner till konstnärer och 
överblicka deras produktioner. Med detta i åtanke är social kompetens något som en Ad måste 
besitta, tillsammans med empati och gehör. Värdet av mognad och erfarenhet sätts högt och 
många hävdar att det inte är möjligt att gå rakt ut från skolan eller som oerfaren ungdom och vara
en Art director (Hane, Teleman, Tarschys, 174). 

Till skillnad från illustratörer, grafiska formgivare och andra kreatörer bär Art directorn ett större 
ansvar och kan på många sätt ses som en form av ledare. Detta återspeglas i att de förväntas 
utveckla budgets, pitcha och presentera material för kunder samt övervaka och stötta de anställda
i arbetsgruppen (U.S. bureau of labor statistics - 2012).  
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“Att vara Ad är inte att vara konstnär. Oavsett om man gör en bok för en fotograf eller
en annons för ett bostadsföretag måste man lyssna på uppdragsgivaren. Att vara Art

director är att inte utmärka sig själv utan alltid tänka på vad som är bäst för
uppdragsgivaren och uppdragsgivarens kunder.”

-Greger Ulf Nilson (Ad) - (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 174)

Frank Hollingworth (Ad), hävdar att begreppet Ad är föråldrat och att det saknas korrekta och 
tidsenliga begrepp i det svenska språket. Förr låg Art directorns fokus på tecknandet och har med
tiden gått över till att arbeta med mera grafiska uppgifter. På 1980-talet utvecklades yrket vidare 
och Art directors fick även i uppgift att göra reklamfilmer (Hane, Teleman, Tarschys – 2006, 96).
     

“Jag hittar på hur en reklamfilm ska vara “...” Det var jag som hittade på att de ska ha
vita rockar på sig i ICA-reklamen, men det har inget med ´art´ att göra. En Ad kan
arbeta med tidningar, reklam eller film och därför hamnar de där idéerna i olika

discipliner, men det handlar alltid om idéer.” 
-Frank Hollingworth (Ad) - (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 96)

En Ad måste sätta sig in i en kunds situation, deras företag och syften. Anna Romson (Ad), drar 
liknelsen mellan journalisternas och forskarnas kontinuerliga sökande efter information. Allt från
produkt till rent budgetmässiga ekonomiska frågor, hur företaget och inte minst om hur 
företagets kunder tänker och agerar. Ju bättre denna förmåga att ta in information desto bättre 
resultat, hävdar hon (Hane, Teleman, Tarschys – 2006, 183).

Även Anna Romson hävdar att en Art director måste kunna prata och lyssna på människor. Att 
hitta på en spännaden och rolig idé, att vara en lyssnare, att påverka och att få göra skillnad. 
Detta säger hon är vad yrket Art director verkligen handlar om (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 
185). 

Att vara nyfiken, ha ett intresse och ha många bollar i luften är viktigt, att upptäcka nya 
fotografer, illustratörer, ny musik och nya tekniker för att fråga sig vad man kan göra med det, är 
en av de största delarna av yrket (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 174).    

Att ha en känsla för planering och organiseringskunskaper inom tidshantering är essentiellt för en
Art director. När projekts deadline närmar sig är det av största vikt att Ad:n kan sålla bland 
prioriteterna och göra det mest strategiska valet för stunden (U.S. bureau of labor statistics - 
2012).
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3.2 Idégenerering
Pelle Mårtenson beskriver idégenerering som något som gemene man förefaller ta för givet. Han 
hävdar att det krävs hårt arbete för att framställa idéer och även mera arbete för att förverkliga 
dem. Många uppfinnare och kreatörer har genom åren med glädje genererat ett flertal färgstarka 
och fantasifulla idéer för att sedan se bubblan brista vid första motgång eller konstruktiv 
kritisering. För att en idé skall hålla måttet måste den kritiseras, testas och förstärkas för att bli 
stabil och del av ett koncept. Här är en Art director värdefull, för att leda och bidra med 
konstruktiv kritik (Mårtenson - 2003, 23-24).

“En god idé som inte blir verklighet, är en dålig idé”
-Håkan Lans (Uppfinnare) - (Mårtenson - 2003, 23)

Maria Lindroos (Ad) hävdar att yrket handlar om att ta fram idéer och realisera dem. Även hon 
drar liknelsen med en dirigent, man ska välja vilka som gör vad utan att styra för mycket. Vidare 
tycker också hon att ett antal års erfarenhet som assistent står sig bättre än att gå raka vägen från 
en skola och kalla sig för Ad (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 148-150).
 
Idéutveckling är ett mycket subjektivt och individuellt ämne dock kan man finna gemensamma 
nämnare i olika Art directors tillvägagångssätt. En Art director säger att hon kan sitta timvis på 
olika bloggar medan en annan nämner att han inte direkt finner sin inspiration på något specifikt 
ställe (Hallstan, Forslin - 2011, 29).

Vikten av att skapa en mängd relevanta idéer som ges möjlighet att växa och utveckla idéer 
släpps igenom för att senare granskas kritiskt och vidareutvecklas är en viktig del av Ad:ns 
arbete. Dessa initiella idéer skapas eller utvecklas ofta i ett större team, för att detta ska fungera 
och varje individs röst ska bli hörd krävs en hel del arbete. För att främja en dylik miljö 
underlättar det att nyttja metoder som uppmanar till produktion, kreativitet och fantasifullhet. 
Alex Osborns “brainstorming”, som följer fyra enkla principer till att uppnå en kreativ och 
skapande miljö, är ett bra exempel på en sådan teknik. Se “metoder för idéutveckling” för mer 
information kring “brainstorming”-metoden (Nielsen - 2003, 56-59). 

Efter denna utsortering brukar det kvarstå en eller flera idéer som testas vidare. Vid 
genomförandet av idéer är skissande med papper och penna en vanlig metod. En Art director 
berättar hur hon gärna gör enkla illustrationer för hand innan hon går över till att återskapa och 
verkligställa idéen till datorn. En annan Ad skriver gärna ner den i textform och går sedan vidare 
till datorn (Hallstan, Forslin - 2011, 31). 
  

3.3 Koncept
Begreppet koncept kan beskrivas som formandet och formulerandet av ett tåligt, långsiktigt och 
medieneutralt tema. Konceptet ska vara slitstark så att de berörda orkar arbeta med under en 
längre tid och det får inte försvinner i mängden när den kommer ut på marknaden och det 
mediala bruset. Ett exempel är Volvo, som är säkerheten själv. Den medianeutralitet som 
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eftersträvas i ett koncept innebär att det ska fungera dynamiskt i olika sammanhang oavsett 
medium. Ett ensamt ljud kan inte benämnas som ett koncept, då det bara går att återge i radio, 
film och på webben och inte på affischer, tidningar eller dylikt (Bergström  - 2009, 54). 

3.4 Vad är inspiration?
Vad som kan definieras som inspiration eller hur det används är väldigt individuellt och 
personligt, man kan se inspiration lite som en magisk kraft som kan ha förunderlig inflytande på 
oss. Inspiration kan få oss att skapa saker som vi inte ens trodde var möjliga. Inspiration drabbar 
oftast oss på två olika sätt, antingen som en “aha-upplevelse” eller att man är i rätt 
sinnesstämning för att ha lust för att skapa något (Nielsen - 2003, 24).

Om inspiration saknas helt och hållet kan en metod vara att sålla bland de idéer som finns och se 
om någon av dessa kan passa för sammanhanget eller att ha en dialog med externa personer 
(Hallstan, Forslin - 2011, 33). Fredrik Härén ser på inspiration utifrån ordets språkliga bakgrund, 
då inspiration betyder “inandning”. När inspirationen är som bortblåst kopplar han bort 
omvärlden, tar ett par djupa andetag och gör ett nytt försök för att återgå till arbetet. Hjälper inte 
detta accepterar han att en kort paus krävs för att invänta inspirationen. Förmågan att kunna 
andas ut och sedan fortsätta arbetet ska inte underskattas (Härèn -2004, 206). 

En annan metod när man känner sig inspirationslös är att göra saker annorlunda och söka 
variation i sin vardag. Det kan vara små saker som att ta en annan väg till arbetet. Förändringar 
som att möblera om sin arbetsplats eller gå på bio mitt dagen om man annars inte gör det. Att 
göra saker på andra sätt än man brukar skapar nya perspektiv och vinklingar när vi har svåra 
problem att lösa. Plötsligt när du sitter på den där bussen långt förbi din hållplats har du kommit 
på din revolutionerande idé (Bergström - 2009, 112). Fenomenet att alltid sträva efter att göra 
samma sak varje dag benämns på engelska, som “Dukes of habit”. Detta beteende kan beskrivas 
som ett behov av att ha saker exakt som det alltid varit. Vidare bidrar det till en rädsla för 
förändring och utveckling som leder till en begränsad problemlösningsförmåga (Michalko - 
2006, 14-15).
 

3.5 Vad är kreativitet?
Kreativitet ses ofta som en generell problemlösare och positiv kraft som driver oss i våra liv. 
Sällan eller aldrig kritisers den kreativa sidan hos exempelvis den drivna säljaren som använder 
varje knep och all sin kreativa kraft för att få oss att göra det där smått onödiga köpet. Begreppet 
“kreativitet” nyttjas även frekvent i företagsvärlden och stundtals förefaller man nyttja ordet likt 
ett hoppfullt mantra. Dock behöver inte kreativitet endast förknippas med mediarelaterade yrken,
varje dag nyttjar människor sin kreativa sida för att lösa problem och se möjligheter. Det är 
viktigt att minnas att även om alla personers kreativitet och motivation varierar kraftigt från 
stund till stund kan själva kreativteten i sig aldrig tas död på helt. Ett tydligt exempel på detta är 
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sovjetunionens styre med alla sina förbud, som påverkade gemene mans liv i kongruens med 
uppenbara brister inom kommers och handel. Varje person inom detta styre var tvungen att nyttja
all sin kreativitet inom sitt yrke för att själva se till att de kom över varor och produkter som de 
eftersträvde i sina dagliga liv. Detta är ett tydligt exempel på att kreativitet är något som 
verkligen aldrig kan förintas helt även under krävande förhållanden (Rehn - 2011, 33-38). 

Kreativt arbete kan ses som ett centralt moment i all form av kommunikation med visuella medel
och kreativitet eftersträvas konstant i en Ad:s arbete, bland annat för att utveckla idéer, koncept 
eller för att leda team.

Strukturerad kreativitet och problemlösning inom ett visst områden handlar om att definiera ett 
problem. Då problem är utgångspunkten för arbetet och dess nivå av klarhet har detta en direkt 
inverkan på arbetsbördan. Utgångspunktens originalitet är inte att förkasta heller, en alltför 
vanlig problemformulering kan leda till alltför klicheartat resultat och idéer (Nielsen - 2003, 12).

“Jag definierar inte kreativitet som förmågan att spruta ut mängder av lösningar och
idéer. Utan förmågan att känna igen och tro på en lösning , när man väl har hittat den.

Ofta förstår inte elverna att de är klara. Medan jag tänker ´jävlar vilken grej!´
ifrågasätter de sina resultat, besvikna över att det inte ´ser ut´ som ett “riktigt” 

bokomslag, eller vad det kan vara.”
-Nille Svensson (Ad) - (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 199-200)  

Begreppet kreativitet nyttjas ofta som ett samlingsbegrepp för det mesta som har med idé och 
idéarbete att göra. Begreppet har sina rötter i latinens “creare” som betyder frambringa. Många 
hävdar att kreativitet helt enkelt handlar om att sätta samman och kombinera saker som 
egentligen inte hör samman på nya och udda sätt till nya skapelser. Inom kreativitet och 
idéutveckling kan man benämna den mera fokusstrikta kreativitet för “frame-creativity”. Rent 
konkret handlar det om att vara idérik kring rätt område och inom särskilda givna ramar. Bo 
Bergström beskriver detta som en mycket nyttig begränsning och den enorma bredd som totalt 
fria ramar omfattar kan upplevas som svårhanterlig och ångestfylld (Bergström - 2009, 112).
 

“The word is used as a mantra or an invocation -people seem to think that just
mentioning creativity enough will make it appear out of thin air, like an angel or a

deamon. Mostly, however, this uncritical adultation just makes me tired. ”
-Alf Rehn - (Rehn - 2010, 34)  

Valet av arbetsplats och inredning kan även påverka många negativt eller positivt. Arbetes- och 
konferensrum med mycket ljus är betydligt mera omtyckta av gemene man och många hävdar att
idéutveckling är direkt relaterat till den miljö som vi befinner oss i. Att slå an en ton med lite färg
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på väggarna med textiler och dylikt främjer vår kreativa sida, men för mycket av den varan kan 
upplevas som uttröttande (Bergström - 2009, 112). Fredrik Härén säger sig inte tro på att kreativa
arbetsplatser skapar geniala eller bättre idéer. Han påstår att man bör lägga lika mycket pengar på
att skapa en god arbetsplats som på utvecklingresor för personalen. Med detta tillvägagångssätt 
sätts personalen och deras önskemål i fokus istället för att endast sätta fokus på arbetsplatsen 
(Härén - 2004, 144). 

3.6 Metoder för Idéutveckling
Många Art directors arbetar utifrån egna beprövade metoder för att nå resultat. Dessa kan variera 
ifrån simpla workshops till fördefiniterade mallar för att helt enkelt pressa ut alla idéer. Dock kan
tidsbrist vara en faktor för att avgöra om det ens är möjligt att arbeta efter någon strikt 
strukturerad modell.

Ett teams möte påbörjas typiskt med att man klargör tydligt vem som är kunden och vad 
företaget har för historia med kunden, då baserat på deltagarnas egna erfarenheter. Teamet går 
sedan vidare med att skriva på en whiteboard om kunden, märken, målgrupp, eventuella 
produkter och kundens behov.

Typiskt för ett team som fokuserar kring webbutveckling, är att de sedan kan gå vidare med att 
studera kundens nuvarande hemsida på en stor, gemensam skärm. Dessa gemensamma intryck 
dokumenteras på tidigare nämnda whiteboard. Vidare följer en diskussion om hur webbsidan kan
utvecklas och hur man nå ut till målgruppen (Anna Hallstan, Ninni Forslin - 2011, 34). 
    
Skissmetoden: Denna metod går ut på att låta handen och pennan fungera som startmotorer. Det 
första strecket sägs vara det svåraste men när det väl är gjort låter man gruppen ta ställning till 
resten för att vidareutveckla nya idéer. Det ena leder till det andra och till slut har man snart en 
rad idéer att arbeta med (Bergström - 2009, 116). Richard Niessen använder sig av skissmetoden 
för att skapa en kreativ stämning eller använder sig av denna metod för att få ner sina idéer utan 
att förlora delar av dem på vägen. Han börjar alltid sin arbetsprocesses med att skissa för att 
sedan arbeta vidare i datorn. Han påstår sig att han aldrig skulle kunna arbeta enbart med datorn 
utan behöver använda sig av sin “brain-hand link” som han nämner (O´Donnel - 2009, 24-25).

Mindmap: Mindmap eller Tankekarta på svenska är en metod för att generera flera idéer och få 
en överblick av problemet. Tekniken skapades och utvecklades av författaren och forskaren Tony
Buzan. Dess främsta styrka är i hur den hjälper till att bryta upp linjära tankesätt och hjälper oss 
arbeta i samspel med vår hjärnor. Mindmap skiljer sig från exempelvis den linjära inköpslistan i 
sin uppbyggnad, i center är kärnan av ämnet, temat eller problemet som man arbetar med.

Utifrån denna kärnan - i alla riktiningar - nedtecknas information, tankar, associationer, idéer i 
form av ord, bilder och symboler med mera. Likt ett träd med grenar som pekar åt alla håll 
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spontant och olinjärt kan utförandet av tankekartans teknik liknas med en hjärnas sätt att agera 
och skapa (Nielsen - 2003, 34-36).

Michael Michalko hävdar i sin beskrivning av Mindmaps (här benämnd som “Think Bubbles”) 
att denna teknik producerar mycket personliga resultat och att den lämnar mycket plats för 
kreativitet i sitt utförande. Till skillnad från Dorte Nielsen eftersträvar han en dock ett betydligt 
mera strukturerat utförande där man undviker alla irrelevanta ord och fraser för att fokusera på 
det mer essentiella och relevanta punkterna. Michalko hävdar att denna teknik har begränsningar 
och ska benämnas främst som en idégenerator och den bidrar egentligen inte med något nytt 
material. Det den ger är vägledning och visar oss vilka områden som det saknas kunskap om 
information inom (Michalko - 2006, 66-68).    

Creative opening: Metoden går ut på att bygga vidare på en idé mot två eller tre olika riktningar,
för att kunden sedan ska kunna styra den åt rätt håll och att det är kvalitetsmässigt säkrat. Man 
nominerar sedan en av riktningarna och det är detta håll man sedan bygger vidare på 
(Cap&Design - nr 3, 36). 

Brainstorming: För att varje individs fantasifulla och kreativa sida skall se dagens ljus, även i 
stora grupper, kan Alex Faickney Osborns brainstormingteknik vara ett bra hjälpmedel. Tekniken
har sina rötter  i 1950-talet och den används dagligen världen över. Brainstorming ställer krav på 
att eventuell kritik är bäst sparad till senare, kvantitet över kvalité samt att det är lättare att tämja 
och förbättra en vild idé än att skapa den ur intet.

Först skall problemet definieras och deltagnarna i gruppen informeras om målet med denna 
brainstorming. Valet av deltagare är av vikt, åhörare eller beslutsfattares närvaro bör undvikas. 
Gruppen bör inte heller vara för stor, inte gärna fler än 12 personer, detta kan leda till 
koncentrationssvårighter. Om möjlighet finns bör deltagarna ha varierad bakgrund och 
kompetens. Som tidigare nämnt under “kreativitet” är valet av arbetsort viktigt, det kan vara 
uppfriskande med miljöombyte och att lämna kontoret.

Den avgörande faktorn för om en brainstorming blir lyckad är valet av ledare och hur denna har 
planerat mötet ifråga. Att förbereda alla deltagare i förväg med information samt gå igenom 
regler för brainstormingen på plats kan anses som saker att beaka som ledare. Vidare är det bra 
att ha funderat ut ett antal utgångspunkter för mötet i vägledningssyfte för att nå de mest 
gynnsamma idéerna. Mötets ledare måste uppmana deltagarna att inte hålla igen. De 
vansinnigaste och vildaste idéerna ska fram. Alla dessa idéer måste skrivas ner med en gång av 
en utvald sekreterare. Gruppen ska ha möjligheten att gå igenom dem tillsammans gång på gång 
tillsammans. Korta och intensiva möten är de mest effektiva, med en satt tidsgräns (Nielsen - 
2003, 56-59). 
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Moodboard: Denna teknik kan beskrivas som en kollektion av bilder, texturer och/eller text som
man skapar för att kunna förmedla en viss känsla och stil med en idé. Tekniken kan ha en stor 
inverkan för att sälja in idéer till eventuella kunder. Generellt säger man att en moodboard är 
separat från pichen eller presentationen då en del önskar se moodboarden som en separat enhet 
för att främja en särskild känsla och stil. Om moodboarden dock är en del av pitchen är det 
lättare för kunden att förstå det budskap och den känsla som man som uppdragsgivare önskar 
förmedla. På detta sätt kan moodboardtekniken nyttjas som ett förtydligande som endast ord 
ibland inte kan bidra med (CB - 2012).

4. Metoder och tillvägagångssätt
Under denna kategori tar vi ta upp de olika tillvägagångssätt som hjälpt oss finna svaret på vår 
frågeställning. Dessa omfattar metoder som används för informationssökande såväl som för 
gestaltande.

4.1 Skriftlig Intervju
För att få en mera uppdaterad och aktuell syn på hur Art directors arbetar har vi gjort ett antal 
skriftliga intervjuer via mail (se: bilaga). Detta gjorde vi även för att få en djupare insikt i det 
faktiska arbetet som en Art director utför. Vidare upplevde vi inte oss tillfredställda med 
resultatet av vår forskning rådandes en Art directors arbetsprocess i ett team. Denna metod ansåg 
vi lämplig även för att det gav oss en chans att fördjupa oss inom en Ad:s arbetsmiljö. Syftet var 
att tillämpa dessa resultat under gestaltningsfasen av vårt arbete.

När vi letade efter Art directors att intervjua strävade vi efter att ha en god spridning av manliga 
och kvinnliga Ad:s. Bortsett från det att Art directors inte förefaller vara de mest tillgängliga 
individerna var slutresultatet ändå en lista med merparten manliga Ad:s. Detta får oss att tro att 
det kan finnas en poäng i författarna av “Vad gör en Art director” antydan till att den bransch 
som Ad:s arbetar i är i det närmaste mansdominerad (Hane, Teleman, Tarschys - 2006, 224). 
  
När man utför en intervju är det viktigt att man arbetar med öppna frågor och inte slutna. Detta 
sätts på sin spets när man gör en skriftlig intervju, då man inte har någon chans att ställa några 
följdfrågor. Frågorna måste vara enkla, konkreta och fokuserade (Häger - 2001).

Utifrån en hel del idéarbete valde vi fyra frågor som vi ansåg var välformulerade och öppna för 
diskussioner. Vi fick svar från fyra Art directors, med olika arbetserfarenheter, arbetssätt och 
åsikter om yrket. Eftersom vi arbetar med flera olika områden under vår gestaltning var valet av 
Art directors viktigt, då vi skulle få en bättre inblick i hur yrket kunde skilja sig i de olika 
områderna. Vårt generella fokus var inom: foto, grafisk design och illustration. Då dessa 
områden ligger närmast våra arbetsområden och kunskapsområden. Därav har vi valt att inte 
fokusera på Art directors vars arbetsområden omfattar exempelvis spel och motion graphics. 
Detta gav oss nya arbetssätt, vägledning och framförallt en känsla av att vi var på rätt väg. Nedan
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följer de frågor som intervjuerna bestod av.

-När är du född och hur länge har ni arbetat i branschen?
-Vilka kunskaper och färdigheter anser ni utmärker en kompetent Art director? 
-Vilken olika roller kan en Art director ha i ett projekt?
-Hur kan en idéprocess se ut när man arbetar med ett uppdrag som Art director, nyttjar ni någon 
särskild metod?

4.2 Produktionsmetoder
Här beskrivs de metoder vi använt oss av under vår produktion för att skapa vårt koncept. Dessa 
resulterade i en konstutställning med fokus på miljö och framtid.

4.2.1 Idéprocess och konceptutveckling
Idégenerering och konceptutveckling har varit en stor del av vårt arbete. Vi har under flera 
tillfällen arbetat med framställandet av en mångafald idéer och lagt dyrbar tid på att skapa något 
som vi kan vara stolta över och säkra på att det håller en hög standard. Detta kan härledas Jonas 
Svedbergs (Ad) råd om att sikta på en kvantitativ mängd samt spara krav och eventuell kritik till 
ett senare skede. 

Figur 1. Idéutveckling inom tre fokusområden.

Inom dessa ramar påbörjade vi en fri idégenerering inom tre olika gestaltningsområden som 
inspirerade oss. Dessa var: analogt, foto och film samt grafisk design. Vi satte oss ned med ett 
stort pappersark och en riklig mängd post-itlappar. Sedan lade vi ungefär en halvtimme på att 
under tystnad skriva de idéer som vi fick infall för. När detta var klart fick vi bägge presentera 
våra lappar för varandra och förmedlade våra individuella tankar och visioner.
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4.2.2 Tankekartor
Att använda en tankekarta är en mycket bra metod för att samla tankar och visioner. Denna 
teknik har hjälpt oss mycket i att utveckla våra grundläggande tankar och få nytta av den 
inspiration som vi tagit till oss. 

Vi har använt olika former av gestaltningsmetoder för att skapa dessa kartor. Det snabbaste och 
mest tillgängliga sättet var att helt enkelt skriva på en whiteboard, vilket ger ett smidigt men inte 
alltid helt tilltalande resultat. För det första utkastet är den dock gynnsam och om teamet i fråga 
sitter på många idéer kan man få upp ett relativt bra arbetsflöde. Desto mera representativt, både 
för eventuell kund och teamet i fråga, är att använda post-itlappar på ett stort pappersark. En 
mindre bonus med detta tillvägagångssätt är att resultatet till viss del kan ses lite som ett 
hantverk i sig och detta kan ge en känsla av bekräftelse.

Figur 2. Tankekartor som användes vid utvecklandet av konceptet.

Tankekartor kan beskrivas lite som en kreativ vägg för idéer och en vidare utveckling av de 
insikter som forskning och inspirationssökandet givit. Viktigt att notera är Michael Michalkos 
åsikt om att tankekartsteknik egentligen inte bidrar med något nytt material utan snarare är en 
överblick och en form av sammanställning (Michalko - 2006, 66-71).

Vi har skapat alla våra tankekartor gemensamt som ett samlingstillfälle. Tillsammans har vi 
definierat vilka punkter som är relevanta och styrt vårt projekt i önskad riktning. Antagligen hade
tankekartornas resultat varit betydligt smalare och mera låsta om vi inte hade samspelat tekniken 
med feedback och fria diskussioner. Denna metod går även att nyttja när man arbetar ensam för 
att få en överblick var man står i projektet ifråga.
 

18 



4.2.3 Moodboards
För att främja en känsla och vision kan det vara en mycket god idé att skapa en moodboard. 
I vår process valde vi att skapa ett antal moodboards efter det att vi genererat, diskuterat och 
utvärderat våra idéer. Till viss del kan moodboards ses som en mera kreativ och abstrakt form av 
tankekarta. Moodboards:s består av bilder som anses relevanta till temat och uppgiften 
(creativebloq.com - 2013).

Figur 3. En moodboard som på fokuserar på det preliminära temat “Dystopia/Utopia”.

Under detta arbete skapades moodboards vid två tillfällen. De första var personliga utkast kring 
ämnet dystopia och utopia. Vi gjorde i detta fall moodboards för att ge en insikt i hur vår 
individuella syn på vårt valda tema såg ut. Det som skiljer sig i nyttjandet av denna teknik är hur 
moodboardtekniken inte bara kan ses som en teknik för att främja gestaltningen i fråga utan 
också en kommunikationsväg inom vår grupp.

Det andra tillfället som tekniken brukades var under designandet av gestaltningen “Ha-galen”. 
Närmare bestämt hjälpte den till att främja den känsla och var till god nytta som 
referensdokument för att inte tappa tråden.

19 



4.2.4 Feedback
Då en Art director inte har några konkreta begränsningar inom sitt arbetsområde har vi strävat 
efter att återspegla detta i våra val av fokusområden. En feedbackmässig dialog har skett på plats 
vilket med största sannolikhet har varit en grundsten till arbetets effektivitet. Att ge återkoppling 
på andras idéer och arbete över telefon, skype eller dylikt medför en potensiell risk för 
missförstånd. Med detta i åtanke är personlig närvaro det bästa valet om möjligheten finns.     

Detta kräver att varje person som hyser rollen som Ad:s är villig att släppa eventuella personliga 
mål och syften för att finna den gemensamma vägen, naturligtvis konstruktivt levererat. För att 
tänka som en Art director är det essentiellt att sätta uppgiften i fokus för att kunna ge samt ta 
konstruktiv feedback. 

Alla delar av detta arbete har präglats av utvecklande feedback och konstant återkoppling. Detta 
har varit både drivande och utmanande då detta till viss del haft effekten att gestaltningsfasens 
startskott blivit en aning framskjuten. Vi kan relatera detta till vår intervju med Martin Nihlén 
(Ad) som talar om värdet av att inte snöa in på och bli för trygg med sin första idé.

Denna metod har varit lite av en vägledning även inom designandet av våra gestaltningar och 
hjälpte oss ur eventuella svackor. Ett exempel på detta är bergen i “solcellskolonin” som i det 
preliminära utkastet hade en stor roll i bildens upplägg, men som i slutresultatet hamnade i 
bakgrunden (5.1. Ett koncept). Detta hade troligen kunnat undvikas med flera utkast och 
diskussioner men då slutresultatet ändå uppnådde önskad höjd var det antagligen bra att vi gav 
denna utveckling den tid som den faktiskt krävde. 
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Figur 4. Bergen i detta utkast krävde en hel del arbetstid, som kanske kunde förvaltats bättre
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4.2.5 Slumpartad inspiration
Precis som Sanna Rosén (Ad) berättar för oss i de intervjuer som vi utfört är det ytterst viktigt att
vara nyfiken och våga testa nya vägar. När man använder samma inspirationskälla och metod om
och om igen får man samma lösning gång på gång. Nyckeln till att skapa slumpad inspiration är 
att låta sig inspireras och provoceras ut över den vanliga inspirationen. Det är viktigt att låta 
denna process ta tid och låta fantasin stimuleras för att få en ny synvinkel på problemet. Man kan
beskriva det som att gå från att vara seriös till oseriös (Nielsen - 2003, 108-109).

Figur 5. Med slumpen valt material ger nya inblickar.

När vi använde oss av slumpartad inspiration vistades vi i en annan arbetsmiljö utöver den 
vanliga för att maximera inspirationsintaget. Vår slumpartade inspiration byggde på tidningar 
från ett ställ på Campus Karlshamn och för att låta slumpen avgöra. Vi gav det en chans och 
upptäckte att den lede oss mot en okänd och spännande riktning. I långa loppet upplever vi att 
detta hade en befriande och positiv inverkan som på många sätt vidgade våra vyer. Särskilt då 
våra slutgiltiga idéer var allt annat än det tankar vi hade från första början.

Vi rev sedan ut intressanta artiklar och bilder från dessa tidningar som vi sedan skapade en 
inspirationsvägg av. Även om dessa artiklar eller bilder inte var relevanta till själva gestaltningen
som vi arbetade vid det tillfället gav det oss ny energi och ett mera inspirerande arbetsrum. 
Inspiration ska försätta en person i rätt stämning för att få lust att skapa, därav är det viktigt att 
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arbeta i en kreativt gynnsam miljö. När man använder sig av inspiration på rätt sätt kan man 
skapa saker som man inte trodde var möjliga (Nielsen - 2003, 24).

4.2.6 Skissmetoder
När vi hade skapat en grundstomme till vårt koncept valde vi att använda oss av skissmetoden 
för att arbeta fram våra konstverk. Fördelen med att skissa för hand är att man kan förklara sina 
tankar bakom skissen till sin medpart utan att förlora åhörarens uppmärksamhet. Richard Niessen
pitchar in skissmetoden som en kreativ metod för att inte mista delar av sin idé på vägen till 
målet (O´Donnel - 2009, 24-25).

Figur 6. Skisser med blyerts och akryl som sedan tas vidare till datorn.

En skiss fungerar inte bara som en mall för en idé utan är även utmärkt för att skissa fram 
detaljer som sedan skannas och kan använad som mall för att kunna digitalisera sin skapelse.
Det är alltid till fördel att spara alla sina skisser från sin produktion, för det framtida tillfälle då 
inspirationen inte är på topp. Det fungerar utmärkt att plocka fram skisser eller ta en titt på 
arbetskamratens material för att finna inspiration.

4.2.7 Dag- och veckosammanfattning
Vi har dokumenterat och planerat vårt dagliga arbete på vårt projektrums whiteboard. 
Tillsammans med den obligatoriska sammanfattningen som publicerats i vår workbook har vi 
sedan skapat en punktlista med en sammanfattning av veckan som gått.

Under de senare delarna anser vi att denna struktur tyvärr förlorade delar av sitt syfte. Speciellt 
då vi i efterhand insåg att dessa punktlistor utan tvekan kunde ha ersatt, eller i vilket fall 
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kompletterat, den obligatoriska veckosammanfattningen. Framförallt minskade behovet av 
bekräftelse när vi påbörjade vårt gestaltande och strukturen upplevdes som en aning överflödig. 
Vid sammanställandet av vår process gav denna stuktur dock en generell överblick i hur många 
veckor av vår tid som vi lagt på teori och när den gestaltande delen tog fart på riktigt.  

4.3 Gestaltnings och -tekniska hjälpmedel
Vårt främsta digitala verktyg inom detta projekt har varit Adobes bildbehandlingsprogram 
Photoshop. Detta till stor del för att det har varit ett nästan ovärderligt verktyg för att främja den 
analoga känslan som vi strävat efter i vår gestaltning. Detta är även på grund av att det är ett 
mycket bra program för att skapa illustrationer.

Texturer har varit en stor del av vår gestaltning, från våra egna personliga arkiv av fotografier. 
Dessa har kombinerats med ett flertal analoga raster och material som har digitaliserats med 
hjälp av en skanner. Vidare har vi tillämpat flera kreativa analoga tillvägagångssätt, bland annat 
nyttjandet av kolkrita och akrylfärg som sedan skannats.
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4.4 To-do-lists
Under projektets senare del har vi brukat “to-do-lists” för att skapa struktur i stora mängder 
arbete. Detta är ett relativt simpelt men effektivt tillvägagångssätt som vi anser artar sig allra bäst
i analog form. Visserligen finns det en mängd olika mjukvaror för just detta syfte men vi 
upplever det som överlag enklare att bli förstådd, då man nyttjar tillvägångsättet i samspel med 
andra, med hjälp av ett pappersark (Mind tools - 2013).

 
Figur 7. En “To-do-list” för gestaltningen “Heliumian”.
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5. Resultat och diskussion. 
Här diskuteras och sammanfattas resultatet av denna undersökning med frågeställningen: “Hur 
kan en idéprocess och produktion se ut för en Art director?”.

5.1 Ett koncept
Vårt koncept utvecklades från noll till en genomtänkt skapelse med fokus på miljö och framtid 
som resulterade i en konstutställning. Det slutgiltiga gestaltningarna skulle likaväl kunna 
användas på webb eller i tidningar för att frambringa budskap om att värna om miljön och 
framtid. 

Martin Nihlén (Ad) påpekar att en Art directors roll kan sträcka sig över ett antal externa titlar 
som projektledare, konceptansvarig och designer med flera. Som konceptansvarig är det viktigt 
att budskapet håller hela vägen fram och inte subtilt förändras till ett oönskat resultat. Under vår 
process förändrades vårt koncept ett par gånger, men detta upplevde vi som befogat för att bygga
upp ett stark koncept som är hållbart. Konceptet som vi arbetade med var fokuserat på 
konstutställningen, men det var inom temat som det skedde mindre förändringar. Ett exempel är 
hur vi tidigt var fokuserade på att framställa ett tema som omfattade framtida samhällsfrågor, 
men valde sedan att banta ner och förenkla vårt arbete med ett miljöfokus.

För att undvika allt för stora förändringar i konceptet är det bra att aldrig hetsa eller stressa fram 
till den skapande och gestaltande fasen. Man bör istället låta det ta tid och ha möten där man 
diskuterar förändringar och tillvägagångsätt. Detta blir även viktigare när man är flera som har 
rollen som konceptansvariga och designers. Det gäller att kunna ge och ta feedback från varandra
med minsta möjliga friktion. Att ha mognaden för att kunna se över sitt egna arbete och inte 
försvinna bort från det rådande konceptet. Av denna princip är det viktigt att ha ett bra samspel i 
gruppen för att ha möjligheten att ge varandra konstruktiv feedback som inte sårar utan förstärker
gruppdynamiken och framförallt slutresultatet.

Naturligtvis bör allt tidigare nämt arbete vara inom ramarna för eventuell tidsplanering. Martin 
Nihlén (Ad) berättar i de intervjuer som vi utfört att planering är en stor del av en Art directors 
dagliga arbete. Den poäng som vi önskar främja är att dessa saker kräver tid och arbete för att nå 
önskad höjd.

Konceptet omfattar miljö- och samhällstänk, då främst med ett futuristiskt perspektiv men berör 
även bitvis det nutida västerländska samhället. Det berör även energi och klimatfrågor, närmare 
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bestämt människans inverkan på dem. Syftet var att väcka en tanke och intresse hos betraktaren. 
Då varje gestaltning är skapad för att vara laddad med associationer har vi skapat en logotyp för 
främja budskapet och göra helheten mera slitstarkt. Värt att notera att vårt koncept aldrig 
skapades i syfte att provocera utan för att beröra. Vi vill väcka den generella tanken att små 
förändringar i det vardagliga livet gör skillnad för att skona vår miljö, för en bättre framtid.

Här nedan presenteras en affisch och de fyra konstverken som vi skapats under denna 
undersökning.

Figur 8. Konceptets logotyp, som den publiceras inför evenemanget ”Kärlek ettor och nollor”
på Campus Karlshamn 4/6 -2013.
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Figur 9. Solcellskolonin

Gestaltningen “Solcellskolonin” fokuserar på hur harmonisk människan egentligen är med 
naturen. Den global uppvärmning lär en dag påverka oss och kommande generationer om vi inte 
strävar efter att finna lösningar och samspel med moder natur.
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Figur 10. Ha-galen

“Ha-galen” skapades med en samhällskritisk glimt i ögat. Måste man verkligen ha alla de saker 
som vi omger oss med? Kan någon egentligen säga att de inte är en del av storföretagens planer 
eller inte påverkar miljön alls?  
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Figur 11. Heliumian

Heliumian är öarna som byggdes för att få en ny plats att på bo på. Då den globala 
uppvärmningen medfört förhöjda havsnivår har vi lämnat det gamla livet under oss.
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Figur 12. Regnskogskupolen

Vi tar våra regnskogar förgivet medan våra städer bara blir större och större. Därav har vi skapat 
regnskogskupolen för att bevara de sista skogarna.
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5.2 Idéprocess
Att framställa en idé utan att klart och tydligt definiera hur gestaltningen skulle se ut eller vilka 
områden som den omfattade upplevde vi som något relativt okonventionellt. Vi är med andra ord
vana vid att de uppgifter som vi arbetar med redan har satta ramar rådande gestaltningsformer. Vi
har strävat efter att finna en gemensam nämnare och som Martin Nihlén (Ad) säger: finna den 
röda tråden.

Denna process har varit utmanande, vilket stor del beror på att den initiellt omfattade en relativt 
stor mängd gestaltningsområden. Då vi i detta skede inte kunde sätta fingret på hur dessa 
arbetsområden skulle kunna sammanfogas till en sömlös gestaltning uppstod en mindre känsla av
oro. För att få bukt med detta lade vi arbetet med defination av gestaltningsområde temporärt åt 
sidan och valde att främst utveckla ett tema att gestalta kring. Exakt vad vi önskade skapa med 
dessa tema hade vi inte definierat men vi var inspirerade och drivna. En Art director bör dock 
inte känna rädsla för att testa nya saker och undvika att gå i samma gamla fotspår.

Figur 13. En sammanställning av de områden som vi arbetade med för att finna den röda
tråden.

Då var vi en aning trötta på all teori och pappersarbete började vi med hjälp av akrylfärger skapa 
en mängd olika utkast. När man arbetar varje dag bakom en datorskärm i ett grått projektrum kan
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det vara en god idé att söka variation och byta arbetsmiljö för att få fart på motivationen (3.4. 
Vad är inspiration?). 

Det sattes inga konkreta krav eller begränsningar i detta skapande. Syftet var endast att ge utlopp
och en form för våra visioner. Detta tillvägångssätt har många likheter med den tidigare nämda 
skissmetoden men har faktiskt en del egna unika egenskaper. Först och främst är detta 
handlingssätt betydligt mera estetiskt uttryckande. Bland annat för att man använder färg och inte
bara blyertspenna eller kolkrita. Till skillnad från de tidigare nämda moodboards är allt som 
skapats ens eget och även snabba skisser på detta sätt är inget annat än en form av gestaltning. Vi
gjorde sedan ett urval bland dessa skapelser och publicerade dem på väggarna i vårt arbetsrum. 
Slutsatsen blev en spännande kombination av skisstekniken (4.2.6 Skissmetoder), det kreativa 
arbetsrummet (5.5 Utvecklande och kreativt arbetsrum) och avslutningsvis en form av 
moodboard (4.2.3 Moodboards) som bestod av endast våra egna skapelser. Dessa resulterade i en
mängd färggranna målningar av landskap, scener och scenarion som vi ansåg var förknippade 
med vår syn på temat i fråga. 

Teamat som rådde vid detta tillfälle var “dystopia/utopia”. Vi ansåg dock fortfarande att detta 
område behövdes både finslipas och smalnas av. Dessa målningar skulle kunna definieras som de
första gestaltande utkasten för vår idégenerering och var en mycket god kommunikationsväg för 
våra visioner (3.2 Idégenerering).

Här påbörjades ett efterforskande inom framtida samhällsmässiga visioner. Vi insåg snart hur 
pass torrt och förbrukat detta ämne faktiskt var. Stefanie Malmströms (Ad) hävdar som bekant att
en Art directors arbete faktiskt handlar om att undvika klichéer och gamla spår (Hane, Teleman, 
Tarschys - 2006 , 156-159).   

Vi har med andra ord arbetat på en relativt lång och utvecklande idéprocess, vilket till stor del 
har förankring till vårt fokusområde. Som tidigare nämt önskade vi se vad de mera avancerade 
idéerna skulle kunna ge oss och ta reda på styrkor samt eventuella svagheter med att låta dessa 
saker ta sin tid (3.3 Koncept). Inom vårt arbetsområde är det inte helt ovanligt att sträva efter att 
ge plats och främja de senare idéerna, eftersom det är de som tillhör de mer färgstarka och 
potentiella.
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Figur 14. Den sista sammanställningen av vår idé- och konceptutveckling.

På den mera negativa sidan kan valet av den längre vägen stundtals upplevas som om vi riskerar 
att aldrig nå fram till målet. Vi har tvivlat om vår tid verkligen var väl spenderad. Att bevisa 
motsatsen är inte heller lätt att i alla delar av ett långt projekt. 

5.3 Gestaltning
I retrospekt hade vi antagligen kunnat planera den producerande delen av denna undersökning en
aning bättre. Problemet låg till stor del i vår vilja att skapa en stor mängd material. Detta i 
samspel med vår ovilja i att helt enkelt släppa taget och gå vidare. Under framställadet av både 
“Solcellskolonin” och “Heliumian” gick vi bägge in för en stor mängd detaljer som vi inte var 
helt säkra på om de skulle vara en del av de slutgiltiga utkasten. Inte heller planerade vi för hur 
lång tid varje produktion skulle kräva av oss.
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Figur 15. Tidig skiss på “Heliumian”.

I detta skede upplevde vi en aning panik över att ha en relativt liten men fokuserad gestaltning. 
Vi hade visserligen ett antal idéer som vi kunde spinna vidare på men vi upplevde att tanken av 
att skapa saker endast utifrån eventuell tidsbrist som fel spår. Vi lyckades dock komma på rätt 
spår med hjälp av feedback och gemensam kreativitet. Detta upplever vi kan relateras till Jonas 
Svedbergs (Ad) åsikt att en kunskap och färdighet som kan förknippas med en Art director är just
kunna vara kreativa under press. Kreativitet kan beskrivas som att upptäcka nya lösningar och 
inte bara se problem . Vi studerade varandras skisser för att släppa pressen och påbörjade 
designandet av två ytterligare utkast.

5.4 Intervjuer med aktiva Art directors
Då yrket Art Director är väldigt odefiniterat och varje person förefaller göra sin egen uppfattning
om vad en Ad gör var intervjuerna en god chans att få en förståelse för hur Art directors ser på 
sig själva och hur deras arbetsdagar ser ut. Detta varierar mycket berende på var man arbetar och 
vilka inriktning som man arbetar inom. På samma sätt påpekar Jakob Eriksson (Ad) att arbetet 
även skiljer sig mycket mellan olika byråer. På en del arbetsplatser följer man en rent hierkisk 
struktur, medan mindre byråer kan ha Ad:s som gör stora delar av arbetetsprocessen själva. 
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Under vår gestaltningstid har vi agerat likt en mindre byrå med två anställda. Vi har fått arbeta 
från idé till färdig produkt och gestaltande, där vår produkt blev en konstutställning. Vi har inte 
arbetat utan någon hierkin, utan vi har istället varit bland annat: idésprutor, fotografer, grafisk 
designers och copywriters. Det är denna insikt inom yrket som vi har förstått under 
sammanställandet av intervjuerna. De uppfyllde sin önskade funktion och gav oss ett realistiskt 
och nutida perspektiv. 

På samma sätt som en Art director ofta ger sig i kast med flera andra yrkesområden, efter behov 
och kapacitet, förefaller det finnas ett flertal element som appliceras även i den andra riktningen. 
Att värdesätta idé- och konceptutveckling samt sträva efter att ha en kreativ höjd är god exempel 
på färdigheter som många mediatekniker bör ta till sig.     

“Snabba skisser. Förbjudet att säga att en idé är dålig.”
-Jonas Svedberg (Ad)

Jonas Svedberg (Ad) säger att en Art director ofta arbetar kreativt med en copywriter och får stöd
av en projekt- och produktionsledare. De arbetar ofta med samt leder flera originalare. Det 
händer även att en senior Ad kan ta över en del av denna projektledares arbete som då delar 
kundkontakten och är delaktig i strategiarbete. Vidare hävdar han att arbetet som Art director 
omfattar kreativitet under press och handlar om att skapa nya lösningar på problem, gärna i 
mångfald. Det är viktigt att producera en stor mängd idéer på kort tid och framförallt låta all 
form av kritik vänta tills ett senare skede.

5.5 Utvecklande och kreativt arbetsrum
Ett sätt att prägla att arbetet fortskrider är att skapa ett kreativt och utvecklande arbetsrum. Under
detta projekt har merparten av de utkast vi skapat publicerats på väggarna i vårt arbetsrum. Några
exempel på dessa är: moodboards, skisser, inspiration med mera. Målet med denna struktur är att
låta rummet dela utvecklingen av projektet.

Självklart ställer denna metod och struktur vissa krav för att fungera i praktiken. I större grupper 
är det möjligt att alla medlemmar inte upplever denna struktur relevant till deras arbetsuppgifter. 
Det är inte heller alltid genomförbart att publicera allt precis allt material som grupper 
producerar. 

Vidare blir det material som publiceras med tiden mindre relevant till arbetsuppgiften. Om 
arbetsmiljön går från att vara intetsägande till orelevant går stora delar av strukturens styrka bort.

5.6 Sammanfattning av resultat och diskussion 
Genom de erfarenheter som vi införskaffat oss under denna undersökning hävdar vi att ett 
projekt som detta skall påbörjas med att alla parter bör enas om rådande strukturer och metoder 
som ska tillämpas under produktionen. Om arbetsteamet bemannas av en stor mängd individer 
bör även tydliga arbetsroller tillämpas för att inte skapa förvirring. Då vi bara var två personer i 
detta team valde vi att arbeta flexibelt och strävat efter att bibehålla rollerna som Art directors. Vi
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fick bägge en lika stor roll att genomföra produktionen från idé till färdig produkt. Feedback har 
setts som en möjlighet både, inom personutveckling och gestaltning utan att bli förblindade 
under processen. Att ge konstruktiv feedback är minst lika viktigt som att kunna ta och förvalta 
den (4.2.4 Feedback).

En idé och produktionsprocess för en Art director är ytterst varierande och personligt. Varje 
person som tar på sig yrkesrollen med dess ansvar skapar sin egen väg med arbetsmetoder och 
tillvägagångssätt. 

Genom att låta idéprocessen ta tid och växa byggde vi upp ett slitstarkt koncept som fungerar i 
ett flertal olika medier och sticker ut från mängden. Om produktionen hade fortsatt ytterligare 
hade vi byggt vidare på koncepet och dess marknadsföring.

De intervjuer som vi utförde gav oss ett nytt perspektiv på yrkesrollen och bevisade till stor del 
vår tilltro till värdet av att lägga tid på att skapa ett slitstarkt koncept. Vi insåg även att rollen 
som Ad inte behöver vara helt och hållet teoretisk utan kom även vara mycket praktiskt lagd.   

Vår idéprocess gav oss den trygghet och det syfte som vi behövde för att helhjärtat ge oss in i 
uppgiften. Produktionen resulterade i ett antal gestaltningar som vi utvecklat och designat 
tillsammans med hjälp av feedback. Vi insåg under den gestaltande delen av undersökningen att 
vi löpte risken att förlora greppet om produktionen på grund av alla stress. Med återkoppling, bra
veckoplanering och feedback kom vi på rätt spår.   

Resultatet av vår undersökning visar att titeln Art director inte konkret kan förknippas med någon
exakt uppgift eller några direkta begränsningar inom arbetsuppgifter. De egenskaper som dock 
genomsyrar yrket är: behovet av planering, framförhållning, passion för uppgiften och 
ledaregenskaper.
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6. Ordlista
Adobe Photoshop - Ett digitalt bildbehandlings och designverktyg (Joddler.se - 2013).
Art director/Ad - En person som bär det visuella ansvaret i en produktion.
Brief -  Kortfattad summering av information till beslutsfattrens skull (wiktionary - 2008).
Copywriter - Copywriters skapar marknadsföringstext och promoteringsinnehåll till företag och 
kampanjer (Education Portal - 2013).
Feedback - En process i vilket effekten eller utkastet av en aktion återkopplas för att modifiera 

den följande aktionen (businessdictionary.com - 2013).

Skanner - En maskin för att konvertera fotografier och illustrationer till pixeluppbyggda 

versioner (Microsoft - 2013).

Originalare - En Originalare ansvarar för framtagning av original med fokus på form och layout 
(arbetsförmedlingen - 2013).
Pitch - Uppgiften att föra en idé till någon som har möjligheten att göra idéen till verklighet 
(Scott Berkun - 2005).
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Bilaga

Skriftlig-Intervju:
Hejsan!

Vi är två studenter som skriver en kandidat-uppsats inom mediateknik på Blekinge Tekniska 
Högskola.
Vi fördjupar oss inom idé- och produktionsmetoder som nyttjas av Art directors.
 
Just nu letar vi efter Ad:s som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en kort mail-intervju (5-15 
minuter). 
Intervjun kommer att användas i vårt kandidatarbete för framtida forskning inom ämnet och 
kommer publiceras under sommaren.

Är detta något som intresserar er så vänligen ge oss besked så snart ni kan så sänder vi er enkäten
som består av 5-6 frågor.

Med vänlig hälsning
Sabrina Vattö & Joakim Klebe

-När är du född och hur länge har ni arbetat i branschen?
-Vilka kunskaper och färdigheter anser ni utmärker en kompetent Art director? 
-Vilken olika roller kan en Art director ha i ett projekt?
-Hur kan en idéprocess se ut när man arbetar med ett uppdrag som Art director, nyttjar ni någon 
särskild metod?
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