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Sammanfattning 
 
I det här examensarbetet ges förslag på hur en innovativ processkartläggning kan 
se ut. Kartläggningen är utformad för en specifik nätverksorganisation och 
placerar kunden i fokus. Arbetets syfte är att ”skapa en innovativ 

processkartläggning över designad kommunikation med fokus på kundnytta”. 

Genom intervjuer med medlemsföretag i organisationen undersöks hur de ser på 
sin egen process inom värdekedjan designad kommunikation. För att 
uppmärksamma fler perspektiv av processen finns företag ur olika yrkeskategorier 
inom nätverket representerade. Intervjuerna ligger till grund för såväl 
fastställandet av processtegen som själva utformningen av kartläggningen.  
 
Processkartläggning ger en tydlig bild av helheten och kunden får med hjälp av 
denna lättare att se sin roll i värdekedjan. Kartläggningen bidrar med struktur och 
ordning till nätverket, vilket ger företagen mer utrymme för oordning i själva 
processen. Enligt kaosteorin bidrar detta till kreativitet och innovation. Med en 
innovativ och nytänkande processkartläggning kan nätverkets effektivitet öka 
eftersom alla klarare kan se sin egen roll i processen. Tydligheten resulterar också 
i att nätverket på ett bättre sätt kan förmedla sin fulla kompetens och unikitet. Vår 
innovativa processkartläggning har resulterat i en modell som visar på samspelet 
mellan värdekedjan designad kommunikation och dess deltagare. 
 
 
 
Nyckelord: Innovation, Kaosteori, Kundfokus, Nätverk, Processkartläggning.  
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Introducerande del 
I arbetets första del behandlas bakgrund, frågeställning, syfte och metod. 

Målsättningen med avsnittet är att ge läsaren förståelse och bakgrund till 

huvuddelen, där teori och empiri presenteras. I introduktionen vill vi att läsaren 

ska bli medveten om hur och varför arbetet byggts upp och utformats som det 

gjorts. 

 

 

1. Inledning och läsangivelser 

Det här examensarbetet har utförts i ämnet innovationsteknik av Louise Erbén och 
Emma Ingestad. Båda läser sista terminen på Innovationsprogrammet, med 
inriktning på informationsdesign, vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Arbetets 
fokus ligger på innovationsteknik, men har även kopplingar till 
informationsdesign. I arbetet studeras en specifik nätverksorganisation och hur de 
ur kundperspektiv kan förmedla sina kompetenser genom processkartläggning.  
 
Vid hantering av fotnoter har vi valt att använda sidhänvisning när vi refererar till 
litteratur och längre forskningsrapporter. Vid hänvisning till artiklar har vi inga 
sidhänvisningar, då vi refererar till rapporten i sin helhet. De artiklar vi har använt 
oss av förmedlar en uppfattning och ett tankesätt inom ett visst område snarare än 
ren faktaframställning. I de fall citat förekommer finns exakta angivelser i 
fotnoten för att läsaren ska kunna återfinna citatet i dess ursprungliga kontext. Då 
fotnot förekommer innan punkt refereras enbart till den aktuella meningen, medan 
fotnot efter punkt refererar till all text upp till föregående fotnot. 
 
 

1.1 Bakgrund och innovationsuppdrag 
Arbetet har gjorts på uppdrag av nätverksorganisationen Idea Plant. Nätverket vill 
på ett bättre sätt förmedla organisationens kompetens ur ett kundperspektiv. Idea 
Plant har tidigare gjort utvärderingar av medlemsföretagens samlade 
kompetensområden. De har då hittat och lyft fram både bredd och djup i klustret 
samt börjat skapa vägar för att lättare hitta samarbetspartners inom nätverket. Det 
Idea Plant nu vill är att börja hos marknaden, alltså de kunder som ser behovet av 
designad kommunikation. Detta för att skapa en bättre ingång och större förståelse 
för organisationen. Designad kommunikation innebär att information utformas 
och anpassas för sitt syfte och sin målgrupp. 
 
Idea Plant vill kartlägga värdekedjan designad kommunikation. Organisationen 
efterfrågar en struktur för processen med utgångspunkt hos kunden, vilken vi 
riktar arbetet mot och även framställer. Detta verktyg ska hjälpa till att skapa 
trygghet då kunden tydligare kan se processen. Förklaringssättet kommer 
förhoppningsvis även att kunna hjälpa medlemsföretagen internt att se vilken del 
de representerar. Vårt innovationsuppdrag blir således att skapa en innovativ 
processkartläggning på ett informativt och tydligt sätt. 
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1.2 Idea Plant 
Idea Plant är ett nätverk för företag som arbetar med designad kommunikation. 
Grundtanken med klustret är att liknande företag ska kunna dela med sig av 
erfarenheter, förmedla uppdrag till varandra och samarbeta för att kunna ta sig an 
större uppdrag och projekt. Idea Plants vision är ”att designad kommunikation är 

en självklar framgångsfaktor i företag och organisationer.”1 Antalet medlemmar i 
nätverket varierar men ligger, enligt Pettersson, för tillfället på 54 medlemmar 
varav 49 är företag och resten studentmedlemmar 2 . Illustrationer, 
informationstexter, personalutveckling, fotografering och ”rumsligheter” är 
exempel på vad medlemsföretagen arbetar med.  
 
Klustret vill förmedla sitt nytänkande inom design och kommunikation. 
Medlemmarna träffas regelbundet för att ständigt ligga långt fram i branschens 
utveckling. Detta är något som medför att de kan erbjuda ett större utbud av 
produkter och tjänster till sina kunder. Nätverkets blandning av såväl erfarna som 
nya personer i branschen gör dem unika. Idea Plant vill stå som ett kvalitetsmärke 
för nytänkande inom designad kommunikation för både små och stora kunder.3  
 

1.2.1 Undersökningar inom Idea Plant  

Årligen utförs en undersökning bland Idea Plants medlemsföretag för att bland 
annat ta reda på i vilken utsträckning samarbete har skett. I en sammanställning av 
2006 års medlemsenkät svarade 31 av 37 medlemmar på enkäten. 83 procent av 
dem hade gjort nya affärer via Idea Plant och 81 procent hade samarbetat med 
andra medlemsföretag.4 I mars 2007 hade Idea Plant och dess medlemsföretag en 
konferens för att diskutera hur organisationen ska fortsätta att drivas och utvecklas. 
De fann fem punkter som de ansåg var mest angelägna:  
 

• Idea Plants varumärke och varumärkesstrategi 
• Medlemsmöten och forum  
• Samarbete, delaktighet och kunskapsutbyte inom klustret 
• Gemensamt presentationsmaterial 
• Affärssamarbeten och uppdrag, ramar för detta 

 
Av dessa kommer vårt examensarbete att ligga inom den sista punkten. De som 
representerar Idea Plant ska förmedla jobb som kommer in och i olika 
sammanhang aktivt marknadsföra nätverket. När en kund kontaktar 
organisationen ska hon erbjudas någon form av checklista eller modell som 
hjälper henne att hitta rätt leverantör.   
 

                                                 
1 Idea Plants hemsida. (www.ideaplant.com/OM/om.htm) 2007-10-31 
2 Pettersson, Eugenie. Personlig intervju. 2008-01-03 
3 Idea Plants hemsida. 2007-10-31 
4 Idea Plant. Resultat från medlemsenkäten 2006. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att skapa en innovativ processkartläggning över designad 

kommunikation för en nätverksorganisation med fokus på kundnytta.  

 
Med utgångspunkt hos kunden har vi genomfört en processkartläggning av 
designad kommunikation. Genom denna underlättas både kontakten och 
samarbetet mellan medlemsföretagen samt hjälper kunden till rätt företag. Då 
kunden är utgångspunkt ska processkartläggning underlätta för dem att förstå sin 
egen situation och del i förloppet. Genom att de tydligare ser sin roll skapas ett 
optimalt resultat samt tillgång till skräddarsydd kunskap genom hela processen. 
Med processkartläggning lyfts kundens behov fram, den individuella processen 
styrs och den breda kunskapen tillvaratas. Processkartläggningen blir ett verktyg 
för att hjälpa Idea Plant att fortsätta vara en kreativ organisation som ständigt 
bryter ny mark. Genom syftet kan processkartläggning härledas till 
innovationsteknik, medan utformningen av kartläggningen samt processen 
designad kommunikation kan knytas till informationsdesign.   
 

1.3.1 Avgränsningar 

Eftersom examensarbetet endast omfattar tio veckor, påverkades vår möjlighet att 
fördjupa processkartläggningen ytterligare. Vi har därför inte utfört några 
utprovningar eller applicerat Idea Plants medlemsföretag i den framtagna 
processen. För att ändå ha stöd av företagens egen process har grunden till 
kartläggningen legat på ett specifikt case. Fokuseringen kan medföra att vissa 
delar saknas, vilket vi har försökt överbrygga genom intervjuer med företag 
oberoende från caset. Vi tror dock att detta angreppssätt har gett mer djup till 
uppsatsen än vad det ökat risken att förlora värdefull information. 
 
Avgränsningar har även gjorts då alla medlemsföretag inte har intervjuats. För att 
få med flera perspektiv på processen har företag från olika kategorier fått vara 
representanter för medlemsföretag med liknade process. Processkartläggningen är 
utformad efter en specifik nätverksorganisation, men kan modifieras för att bli 
mer generell. Detta är dock inte något vi har för avsikt att göra i vårt arbete.  
 
 

1.4 Frågeställning 
Den frågeställning vi har valt att utgå från i vårt examensarbete är: 
 
Hur kan en innovativ processkartläggning för en nätverksorganisation med fokus 

på kunden se ut? 

 
Genom att skriva ett arbete med detta fokus vill vi förstärka och bekräfta våra 
kunskaper inom innovationsteknik. Vi vill också skapa förutsättningar och 
möjligheter för innovationsteknik att samverka och utvecklas tillsammans med 
informationsdesign. På så sätt skapas nya skärningspunkter och den 
tvärvetenskapliga potentialen kan tillvaratas.   
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2. Metod och arbetssätt 

Våra metodval bygger på att få en överblick över Idea Plants nätverk och deras 
process inom designad kommunikation. Vi valde därför att samla in vårt 
empiriska material genom en kvalitativ undersökningsmetod, i huvudsak genom 
intervjuer och diskussioner med utvalda medlemsföretag samt deras kunder. Då 
den kvalitativa metoden primärt har ett förstående syfte är det centrala att samla in 
information för att fördjupa sina kunskaper5. För att kunna göra det har vi även 
använt oss av brainstorming. Genom metoden kan information och idéer hittas 
som annars fallit bort vid en regelrätt intervjusituation. I en kvalitativ studie 
studeras ett mindre, men ofta strategiskt urval av personer 6.  
 
Det arbetssätt vi använt oss av har flera likheter med metoden pearl growing. I 
denna metod utgår man ifrån ett första dokument som användaren vet har relevans 
för arbetet, en så kallad pärla. Ur dokumentet hittas sedan nyckelord för att 
fortsätta söka och hitta annan relevant information. Vi har använt oss av flera 
initialdokument för att bredda vår kunskapssökning. ”Pärlorna” har till största del 
hämtats från Idea Plant, medan några har plockats från relevanta 
ämnesinriktningar. Det svåra med metoden är att känna av när sökningen av nya 
nyckelord ska upphöra. Detta blir ett subjektivt beslut när man tycker sig ha funnit 
mättnad i informationen. 7  Pearl growing har tillsammans med 
processkartläggningsmetoden, som presenteras i 3.2.1, legat till grund för vårt 
arbetssätt. Av givna skäl har pearl growing-metoden används vid 
informationssökningen och metoden för processkartläggning har tillämpats för att 
bearbeta våra empiriska data.  
 
Med hänsyn till arbetets syfte har vi utgått från en hermeneutisk ansats, där 
tolkning är en viktig del. 8  Vi känner att det är väsentligt då tolkningar och 
observationer är ett återkommande inslag i möten med medlemsföretag. 
Tolkningen börjar i empirins intervjudel och växer successivt fram till vår slutsats. 
För att uppnå god reliabilitet och validitet i kvalitativa undersökningar är det 
viktigt att i både planering och utförande ständigt ifrågasätta. Med reliabilitet 
menas pålitlighet, där ett liknande resultat ska kunna uppnås genom oberoende 
mätningar av samma företeelse. Validitet innebär giltighet på det vi mäter och att 
det har relevans för arbetet. För att höja validiteten i arbetet tolkade vi 
intervjumaterialet först enskilt och sedan gemensamt, detta för att behålla 
objektiviteten. Genom att under hela arbetsprocessen vara noggrann och kritiskt 
prövande vid bearbetning av material kan en fullgod grad av reliabilitet och 
validitet uppnås. 9  Enligt Merriam kan dessa två begrepp åtgärdas genom 
uppmärksamhet av forskarna. Vidare menar han att det som gör en fallstudie 
vetenskaplig är observatörernas kritiska tänkande och närvaro i den aktuella 
situationen.10 Vi har under våra intervjuer försökt att hålla oss kritiska till det som 
sagts innan vi kunnat få bekräftande information. Genom omsorgsfull bearbetning 
av materialet har slutsatser kunnat dras, vilka har stöd i det empiriska materialet. 

                                                 
5 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn. 1997. Sid. 14 
6 Lindblad, Inga-Britt. 1998. Sid. 25 
7 Marchionini, Gary. 1995. Sid. 78 f. 
8 Hoppe, Magnus. Föreläsning. 2007-02-26 
9 Holme, I & Solvang, B. 1997. Sid. 163 
10 Merriam, Sharan B. 1994. Sid. 175 f. 
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2.1 Intervjuer 
Genom kvalitativa undersökningar framkommer data som är detaljerade 
beskrivningar av exempelvis situationer, människor eller direkta citat från 
personer. Denna information är rådata från verkligheten, vilket innebär 
djupgående information. Djup är något som karaktäriserar kvalitativa metoder och 
medför en speciell närhet till situationen som studeras. Det är viktigt att vara 
saklig, objektiv och beskrivande vid kvalitativa intervjuer eftersom detta är 
en ”upptäckande process”. Det är observatörens uppgift att förmedla vad som har 
skett på ett rättvist sätt.11 
 
Den kvalitativa intervjuns styrka ligger främst i att tillfället liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal där respondenten styrs minimalt av forskaren. För 
att få bästa möjliga intervjusituation krävs det att intervjun är frivillig samt att 
respondenten vet vad de medverkar i och till vilket syfte. 12  Detta har vi 
åstadkommit genom att vara tydliga med vilka vi är samt vår avsikt vid varje 
intervju. I intervjuer bör man sträva efter att respondenten får utveckla samtalet 
även om forskaren har vissa ramar för att försäkra sig om att få svar på väsentliga 
frågor. Under en respondentintervju utfrågas personer som själva är delaktiga i 
den situation som studeras. I kvalitativa intervjuer används inte några 
standardiserade frågeformulär, det är istället respondenternas egna uppfattningar 
av fenomenet som är viktiga att belysa.13 Då vi förutsåg att ostrukturerade frågor 
skulle förekomma, hade vi noga tänkt igenom vad intervjun skulle leda till, detta 
för att inte komma in på sidospår.14 När informationsbehovet är mättat bör inte 
fler intervjuer göras, eftersom det då är stor risk att analys och datainsamling 
glider ihop. 15  Vi har arbetat enligt en kumulativ process, där nya kunskaper 
adderas till de tidigare som i sin tur utvecklas genom nya synsätt och 
tankegångar. 16  Även här har pearl growing metoden funnits med och genom 
deltagarnas svar har nyckelord kunnat urskiljas, vilket lett oss vidare. 
 
Vi inledde intervjuerna med att presentera oss själva och arbetets syfte. Vi bad 
respondenterna att enskilt skriva ned sina upplevda steg i processen designad 
kommunikation. De ombads att skriva utifrån sitt perspektiv för att skapa 
mångfald i den efterföljande diskussionen. Vi valde att ha detta upplägg för att 
deltagarna inte skulle påverka varandra utan först tänka igenom sin egen roll. På 
så sätt påverkar respondenterna varandra minimalt och allas tankar genomsyrar 
resultatet. Diskussionen som följde var grundad på deras egna processer och med 
jämna mellanrum utvecklade vi diskussionen genom frågor och funderingar. 
Frågorna var medvetet generella för att skapa utrymme för diskussion, se 
intervjuguide Bilaga 1.  
 

                                                 
11 Merriam, S. 1994. Sid. 83 f. 
12 Holme, I & Solvang, B. 1997. Sid. 107 
13 Ibid. Sid. 99-100 
14 Ejvegård, Rolf. 2003. Sid. 51 f. 
15 Holme, I & Solvang, B. 1997.  Sid. 99-100 
16 Nationalencyklopedien. Sökord: kumulativ process (2007-12-06) 
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2.1.1 Gruppintervju 

Gruppintervjuer är en speciell intervjuform eftersom det blir en situation där 
individer diskuterar i ett socialt samspel. Gruppen utvecklar varandras åsikter och 
uppfattningar, vilket kan resultera i nya tankebanor och ståndpunkter. Fokus vid 
denna typ av intervju ligger på gruppen och dess sätt att samspela. 17  I 
gruppintervjuer används öppna och generella frågor för att möjliggöra att 
respondenterna pratar om ämnet med egna ord. Det framkommer såväl 
gruppdynamiska aspekter som större bredd av idéer och funderingar. I de fall mer 
ingående information om exempelvis en individ eller en specifik händelse 
efterfrågas är inte gruppintervjuer att rekommendera. Detta eftersom 
gruppintervjuer snarare är breda än djupa. I denna typ av intervjusituation har 
forskaren en mindre styrande roll än i en individuell intervju. Ju färre deltagare i 
en grupp desto lättare är det att varje person känner sig trygg och känner 
samhörighet i situationen.18 
 

2.1.2 Val av deltagare 

Val av undersökningspersoner är en avgörande del då urvalet av personer som 
deltar påverkar resultatet. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att öka 
informationsvärdet och att skapa en djupare grund för det fenomen som 
studeras.19 För att detta ska uppfyllas är det viktigt att tala med personer som 
själva anser att de har något att tillföra diskussionen20. För att uppnå ett sådant 
urval har vi fått hjälp av Idea Plants ledning med att identifiera företag som kunde 
ge en fullständig bild av processen. Några av respondenterna är dock utvalda av 
oss för att representera sin yrkeskategori inom nätverket. Detta medför att svaren 
inte bara blir genomsnittliga, utan också ger stor variationsbredd i materialet.21 
Alla tillfrågade deltagare hade möjlighet att avstå, eftersom ett uppriktigt och 
frivilligt engagemang främjar diskussioner under intervjuerna.  
 

2.2 Brainstorming 
En välkänd kreativ metod är brainstorming och som namnet antyder går metoden 
ut på att ”storma” hjärnan på idéer. Brainstorming sker vanligen i grupp där 
deltagarna låter idéerna komma spontant för att gruppens idégenerering ska få 
positiv påverkan. 22 Det är viktigt att på ett tidigt stadium, precis som i intervjuer, 
precisera den kreativa övningens mål och syfte och klargöra vilka frågor man vill 
få svar på. De som deltar i brainstormingen bör väljas ut efter deras kunskaper och 
insikt i ämnet som ska diskuteras. 23 En grundtanke med gruppsammansättningen 
är att alla ska ha olika erfarenheter att bidra med. Deltagarna bör således ha 
anknytning till området men med olika infallsvinklar.24 
 

                                                 
17 Holme, I & Solvang, B. 1997.  Sid. 108 
18 Wibeck, Victoria. 2000. Sid. 39 f. 
19 Holme, I & Solvang, B. 1997. Sid. 101 
20 Hamrefors, Sven. Handledarmöte. 2007-11-12 
21 Holme, I & Solvang, B. 1997.  Sid. 100 f. 
22 Dahlqvist, Folke. 1998. Sid. 81 
23 Sandholm, Lennart, Sörqvist, Lars. 2001. Bilaga 6.1. Sid. 1 
24 Vedin, Bengt-Arne. 1995. Sid. 211 
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Diskussioner bör utföras så varje deltagare får framhålla sina tankar i tur och 
ordning och endast ge ett förslag åt gången. På så sätt får alla deltagare ta lika 
mycket plats. Gruppledarens uppgift är att se till att ingen kritik förekommer och 
att inga tankar utvärderas på fel stadium.25 Det är viktigt att generera många idéer 
eftersom ju längre brainstormingen pågår och ju fler idéer som kommer fram, 
desto mer troligt är det att en lösning nås. 26  När brainstormingen avslutas 
utvärderas de tankar och idéer som framkommit, för att granskas och eventuellt 
vidareutvecklas. Detta kan göras såväl med gruppen, som av några personer i 
efterhand.27 
 

2.3 Metodkritik 
Vi hade inte möjlighet att intervjua alla medlemsföretag inom Idea Plant. Detta 
kan vara en brist då vi inte har allas syn på processen. Vi anser dock att vi har 
uppnått hög grad av trovärdighet eftersom vår kumulativa metod gett oss 
informationsmättnad efter genomförda intervjuer. Ytterligare ett steg för att 
överbrygga detta var att välja medlemmar från olika yrkeskategorier som 
representanter.  
 
Viss kritik kan riktas mot att brainstorming endast genomfördes vid det första 
intervjutillfället. Anledningen till att vi kom att välja bort detta moment från de 
övriga intervjuerna har sin grund i vad vi önskade att få ut av övningen. Vi ville få 
fram förbättringsförslag för processen som helhet, vilket vi ansåg bara kunde 
framkomma då både kund och medlemsföretag från hela kedjan medverkade. 
Denna förutsättning fanns bara vid det första intervjutillfället. Ytterligare en 
anledning var att brainstormingen är en ”gruppövning” som blev svår att applicera 
vid de intervjuer med medlemsföretag som bestod av en person. 
 
 
 

                                                 
25 Sandholm, L & Sörqvist, L. 2001. Bilaga 6.1. Sid. 2 
26 Dahlqvist, F. 1998. Sid. 81 
27 Sandholm, L & Sörqvist, L. 2001. Bilaga 6.1. Sid. 2. 
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Huvuddel 
I huvuddelen presenteras våra teoretiska perspektiv och analyser med tolkning av 

resultat. Teoridelen har sin grund och förankring inom innovationsteknik för att 

sedan fördjupas inom nätverk och processkartläggning. Här presenteras även 

vårt empiriska material som har sin grund i kvalitativa diskussioner.  

 
 

3. Teoretiska perspektiv 

För att ge läsaren en förståelse för arbetets syfte, presenteras nedan 
innovationsteknik samt för arbetet relevanta ämnesinriktningar. Vi kommer även 
beröra grundläggande atomfysik som i slutsatsen kopplas samman med 
processkartläggning.  
 

3.1 Innovation 
En innovation är en social konstruktion som ger ett löfte om att vara 
värdeskapande28. Innovation är mer än att komma på bra idéer - det är själva 
processen som gör att idéerna växer fram och skapar nytta. Det finns många olika 
definitioner på innovation, men grundmeningen i alla är den samma: att komma 
på och utveckla en idé för att skapa nytt värde eller ny kunskap. 29  Vissa 
definitioner antyder även att det inte bara gäller utvecklandet av en ny produkt 
eller tjänst, utan också att man klarar att få ut den till en marknad.30 Utveckling 
och tillväxt skapas ur innovationer, vilka är uppbyggda av idéer som i sin tur 
förverkligas av individer. För att realisera detta krävs ett behov samt en vilja att 
förändra. De organisationer som på bästa sätt kan nyttja de mänskliga resurserna 
blir därför vinnare. För att detta ska fungera krävs att det skapas miljöer där 
människor både kan och vill utvecklas.31 Genom att arbeta med innovationer kan 
lönsamheten öka, inte bara för ett specifikt företag utan även för en region eller ett 
helt land. De företag som funnits länge på marknaden är enligt Vedin de som är 
mest öppna för nya idéer och låter dessa få en chans.32   
 
I boken Medicieffekten beskrivs skärningspunkter som något människor, team 
eller organisationer uppnår när de kopplar samman koncept från olika 
ämnesområden. Det poängteras att det är en klar skillnad mellan att kombinera 
koncept inom ett område och att kombinera koncept från skilda områden. Det 
första kallar Johansson för riktade idéer medan det sistnämnda handlar om att 
generera mönsterbrytande idéer. Riktad innovation kan förbättra en produkt i 
ganska förutsägbara steg. Riktade idéer finns överallt då de är de vanligaste och 
omfattar alltifrån att göra en process mer effektiv till att utveckla något man 
tidigare trott var fulländat. Mönsterbrytande innovation är istället ofta radikal och 
tar språngvis nya steg. De kännetecknas av att de är överraskande, generar 

                                                 
28 Hamrefors, S. Föreläsning. 2007-10-26 
29 Tidd, Joe, Bessant, Johan & Pavitt, Keith. 2005. Sid. 66 
30 Burns, Paul. 2001. Sid. 57 
31 Heickerö, Roland. 2005. Sid. 107 
32 Vedin, B-A. 1995. Sid. 34- 44 
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efterföljare, öppnar nya fackområden och utgör en källa för riktad innovation i 
flera år framöver. Störst möjlighet till mönsterbrytande innovation finns alltså i 
skärningspunkter mellan olika områden.33  
 
Vår definition av innovation och den som arbetet hänvisar till är: nytänkande och 
att det bästa ur två världar slås samman till något nytt. På så sätt skapas 
skärningspunkter mellan olika ämnesområden.34 Innovation är och bör vara något 
värdeskapande som människor på olika sätt har nytta av.  
 

3.1.1 Kaosteori 

För att ett system ska klara av att genomgå en förändring och vara kreativt måste 
det, enligt kaosteorin, råda balans mellan ordning och kaos. Det centrala i teorin är 
att utveckling sker i gränslandet mellan ordning och kaos.35 Om balansen uteblir 
och ordning får överhand resulterar detta i att förändringen förlorar variation, 
vilket alltså kan göra att förändringen uteblir. Om istället kaos dominerar 
situationen kommer möjligheten att försvinna utan att någon påtaglig utveckling 
skett. När balansen väl finns där ser ordningen till att situationen får en begriplig 
mening samt en riktning. Kaoset står för förändringskraften så att situationen inte 
bara blir lik gårdagen.  
 
Kaosteori kan appliceras på information och kommunikation, exempelvis kan 
denna utvecklas för att stödja en situation som skapar balans mellan ordning och 
kaos.  Det vill säga att man i en kommunikativ situation bör försöka skapa 
bekräftande information, för att människor ska kunna hitta ordning och på så sätt 
trygghet samt information som är helt ny, kaosartad, för personen. 36 
Kommunikationen bör alltså lyckas ”förmedla meningen med organisationens 

konceptuella fokus samtidigt som den stimulerar till variabilitet i aktiviteter”.37  
 

3.1.2 First och second mover 

Det finns två typer av företag, de som ser affärstillfällen och de som skapar 
desamma. Affärstillfällen är sociala konstruktioner, då de ger löfte om att vara 
värdeskapande och därmed kan vara innovationer. Vissa aktörer har större 
förmåga att skapa affärstillfällen då alla har olika naturliga positioner på 
marknaden.38 De som skapar sina egna möjligheter brukar kallas för first movers 
eftersom de agerar före någon annan. De som ser och tar tillvara på de 
affärstillfällen som first movers skapar kallas för second movers; de lär av, 
imiterar, analyserar och vidareutvecklar ledarens idéer.39  
 
 
 

                                                 
33 Johansson, Frans. 2004. Sid. 30-34 
34 Ibid. Sid. 30 f. 
35 Hamrefors, S & Landqvist, Fredric. 2006 
36 Hamrefors, S & Baagøe, Helga. 2006 
37 Hamrefors, S & Landqvist, F. 2006. Sid. 3 
38 Hamrefors, S. Handledarmöte, 2007-12-11 
39 Tidd, J, Bessant, J & Pavitt, K. 2005. Sid. 121 
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Figur 1. First och second mover model som beskriver hur potentialen och sannolikheten för möjliga 
affärstillfällen förändras över tid 40  

 
Modellen ovan visar hur potentialen och sannolikheten för möjliga affärstillfällen 
förändras över tid. När kort tid förflutit finns stor potential för att skapa nya 
affärstillfällen medan sannolikheten är låg eftersom det är ett outforskat område. 
Ju längre tid som förflyter desto mer försämras potentialen att komma på något 
nytt då fler idéer redan fötts. Det krävs mycket innovativitet för en first mover att 
agera på en ny marknad.41  
 

3.2 Processkartläggning 
En process är flera samordnade aktiviteter som har ett specifikt mål. Resultatet 
ska, genom en eller flera transformationer, ha större värde än den ursprungliga 
inputen. Inputen är det som organisationen arbetar med internt medan resultatet är 
avsett för verksamhetens kunder. Det finns olika typer av transformationer 
exempelvis fysiska (tillverkningsprocesser), geografiska, informationsmässiga 
(budgetering och databehandling) och affärsmässiga. Fokus i detta arbete ligger 
på de affärsmässiga och innebär ett utbyte av värde, såsom försäljning. Ett 
väsentligt begrepp är styrning som innebär att regelbunden feedback av 
information påverkar aktiviteterna mot ett önskat resultat.42  
 
Vad en organisation arbetar med kan skildras som olika kärnprocesser som har ett 
övergripande syfte. Vilka kärnprocesser en verksamhet har beror exempelvis på 
organisationens affärsidé, visioner och marknadssituation. Processkartläggning är 
en metod som beskriver exempelvis informationsflöden. Syftet med 
kartläggningen är att ge möjlighet till större överblick inom en verksamhet. 
Processen startar med en kartläggning av kundens kunskap och kompetens och i 
denna framgår ofta var det finns brister och förbättringsmöjligheter.43  
 
Något som är gemensamt för alla processer är att de alltid ska resultera i något 
som generellt kallas för produkter. För att dessa produkter ska kunna tas fram 
krävs varor eller tjänster och människor som driver processen framåt. Vanligtvis 
                                                 
40 Egen bearbetning med förlaga av Hamrefors, S. Handledarmöte, 2007-12-11 
41 Hamrefors, S. Handledarmöte, 2007-12-11 
42 Sandholm, L & Sörqvist, L. 2001. Sid. 2-4 f. 
43 Informators hemsida. 2007-11-14 
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innehåller en process tre olika roller – kund, producent och leverantör. Kunden 
har ett underlag och en önskan om att utbyta ett värde, producenten utför själva 
arbetet och leverantören levererar ett resultat till kunden. 44  Det är viktigt att 
framhäva att kunden inte behöver ha kontakt med alla som är delaktiga i 
processen. Kunden behöver inte ha direkt koppling till varje del för att uppleva en 
helhet i projektet.45 
 

3.2.1 Metod för processkartläggning 

När en verksamhets processer ska kartläggas är det viktigt att arbetet planeras 
noggrant och systematiskt. Nedan beskrivs en metod som leder fram till en 
processkartläggning. 
 

1. Definiera och avgränsa processer 
Första steget handlar om att bestämma avgränsningen, det vill säga processens 
början och slut samt vilka personer/företag som berörs i den aktuella 
processen.  
 
2. Sätt samman en kartläggningsgrupp 
Kartläggningen av processerna bör göras i grupper. På så sätt undviks att 
endast en persons perspektiv på situationen lyfts fram och genom 
gruppdiskussioner framkommer en mer fullständig bild av den aktuella 
processen. Grupparbetet blir mer kreativt och utvecklande eftersom varje 
deltagare måste diskutera och argumentera kring sina idéer. Det är även bra 
eftersom det skapar delaktighet hos flera medarbetare, vilket kan ha stor 
betydelse om förändringar ska genomföras. Diskussionsgruppen ska helst vara 
sammansatt av personer som ingår i själva processen. Ett lämpligt antal är 
mellan fem och åtta personer. I gruppen bör också någon med goda kunskaper 
om processkartläggning ingå, detta för att få ut så mycket som möjligt av 
samarbetet. 

 
3. Utbilda gruppen 
Innan en kartläggningsgrupp börjar arbetet med att ”mappa” processerna bör 
de informeras om kartläggningsteknik och processer. Denna information kan 
ges av den person som har något djupare kunskaper inom området. 
 
4. Beskriv nuläget 
Arbetet inleds med att Identifiera aktiviteter inom den aktuella processen, 
vilket enklast sker genom brainstorming där aktiviteter listas utan ordning. 
Nästa fas blir att Sortera resultaten. Aktiviteter med samma innebörd eller 
som inte hör till processen plockas bort. Återstående aktiviteter delas upp i: 
sådana som alltid inträffar (primära) och sådana som bara inträffar ibland 
(sekundära) exempelvis genom val. I det tredje och sista steget ska gruppen 
Gruppera till processer. Här delas de primära aktiviteterna upp i 
huvudgrupper och delprocesser för att sedan finna dess samband med övriga 
delar. Därefter görs samma sak med de sekundära aktiviteterna.  

                                                 
44 Sandholm, L & Sörqvist, L. 2001Sandholm. Sid. 2-4 f.  
45 Cato, Michaela. Personlig intervju. 2007-12-11 
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För att underlätta fastställandet av processen samt öka gruppmedlemmarnas 
delaktighet kan post-it lappar användas där varje lapp representerar en 
delprocess. Det går då lätt att flytta runt lapparna tills en optimal beskrivning 
av processen är framtagen. 
 
5. Dokumentera resultatet 
När alla aktiviteter i processen är fastställda ska själva resultatet nedtecknas i 
ett flödesschema. Det finns många olika varianter av symboler, funktioner och 
scheman, dock finns standardiserade modeller i speciella dataprogram.  
 
6. Analysera och förbättra processerna 
Arbetet med att analysera och förbättra stegen med den kartlagda processen 
ses som det sista steget i den beskrivna modellen.46 

 

3.3 Nätverk 
Inom vissa ämnesområden används termen nätverk både för att beskriva en 
organisationsform inom ett företag, men även för att återge samspelet mellan olika 
verksamheter och dess omgivning.47 Ibland är inte enskilda företag tillräckligt 
starka på egen hand, men kan ha större chanser om de samarbetar med andra. På 
så sätt kan de hjälpas åt att skapa värdetillfällen, maximera sina chanser och 
minimera risker. Detta görs genom att hjälpa till att lösa de problem som andra 
samarbetsparter kan ha. Vissa uppdrag kräver assistans från andra företag med 
annan specialisering, vilket brukar kallas att jobba tillsammans i ett värdenätverk. 
Det kräver att företaget hela tiden lever upp till sin roll i nätverket och förstår hur 
rollen kan påverkas av omgivningen. Det är samtidigt viktigt att inte ta på sig 
alltför många roller i ett nätverk, då problem med otillräcklig skärpa i rollerna kan 
uppstå. Det naturliga beteendet i ett nätverk blir att identifiera den roll företaget 
klarar bäst och hålla kvar vid den.48 
 
Nätverkstanken har sin grundidé i att skapa relationer och kopplingar mellan olika 
mindre enheter eller delsystem, vilka kan fogas samman eller klustras på flera 
olika sätt. Nätverk är inte bara ett begrepp som kan tillämpas på teknik, utan också 
relateras till sociala relationer. Människan har alltid agerat i nätverk, men i och 
med den tekniska utvecklingen och ”informationsåldern” kan man nu ha starkare 
och även globala strukturer. En stor fördel med nätverk är att de kan användas 
som en enhetlig resurs för att koordinera och samla en verksamhet mot ett 
gemensamt mål. På så sätt kan den totala effekten av varje enskild handling öka49. 
Att arbeta i nätverk kan ha flera positiva effekter; det talas ofta om ökad 
effektivitet då resurssammanslagning mynnar ut i synergier och mervärde. Genom 
detta kan nätverket bli mer innovativt eftersom oanade sammanslagningar och 

                                                 
46 Sandholm, L & Sörqvist, L. 2001. Sid. 6.1-6.8 
47 Nationalencyklopedien. Sökord: nätverk (2007-11-19) 
48 Hamrefors, S. 2005 
49 Heickerö, R. 2005. Sid. 86 f. 
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utväxling av resurser kan ske. 50  Enligt Vedung är nätverkssamverkan endast 
värdefull om den uppfattas som sådan av interna och externa intressenter.51 
 
Nätverk är ofta kreativa och karaktäriseras av förmågan att komma på något nytt. 
Detta framkommer främst i nätverk som inrymmer olika kompetenser som inte 
ligger alltför långt ifrån varandra men ändå är olika. Tanken är att inbyggda 
motsättningar leder till spänningar som blir skapande och innovativa. 
Nätverksmiljön bör vara utmanande, men samtidigt skapa trygghet så att 
deltagarna vågar öppna sig. Om medlemmarna bara litar på miljön tenderar de att 
ha många idéer om hur samverkan skulle kunna gå till.52 
 
För att ett nätverk ska fungera bra krävs att tre kriterier uppfylls: interoperabelt, 

robust och att nätverket medger mobilitet. Att nätverket är interoperabelt innebär 
att flera system lätt kan fogas samman och att kommunikationen kan flöda genom 
alla delar i nätverket. Robustheten avgör hur väl ett nätverk kan ta emot störningar 
utifrån, antigen mot en nod eller mot hela nätverket.53 Nätverk är robusta om varje 
nod har mer än en länk, på så sätt är det svårare att isolera eller bryta en nod från 
nätverket. Gällande nätverk nämns ofta 20/80-regeln, 20 procent av noderna står 
för 80 procent av länkarna. Viktigt att ha i åtanke är även att noder åldras och 
förändras. 54 Det tredje kriteriet, mobiliteten, är beroende av de båda ovanstående 
och handlar om hur ett nätverk klarar att ”flytta” information, personer, tjänster 
med mera inom nätet.55  
 
Ett informationsnätverk har flera olika egenskaper - de är sällan statiska och 
förändras därmed ständigt. Nätverk utvecklas inte slumpartat utan 
logaritmiskt, ”scale-free”. Detta innebär att det inte är centraliserat och att 
borttagandet av en nod inte påverkar nätet till den grad att det kan kollapsa. Det är 
helt enkelt ett nät utan en spindel.56 Den innovativa organisationen är en ”löst” 
organiserad verksamhet med en oklar och flytande struktur, vilket främjar 
kreativitet och innovation. Det finns två typer av innovativa organisationer, 
operativa och administrativa. De operativa arbetar främst med att försöka lösa 
problem åt kunder, medan de administrativa är särskilda projektgrupper eller 
enheter som skapas i organisationer. Fördelarna med innovativa organisationer är 
den stora flexibiliteten, god samordning samt att de anställdas kompetens 
tillvaratas. Det som kan ses som en nackdel med organisationsstrukturen är att det 
kan bli otydliga auktoritetsförhållanden, vilket kan medföra frustration och osäkra 
medarbetare.57 
 
Själva nätet eller organisationens processer är det som med andra ord kallas 
nätverksstyrning eller samverkan i nätverk. Nätverksstyrning uppstår när 
organisationens medlemmar tillsammans fattar beslut om att slå ihop eller utbyta 
resurser. Samverkan i nätverk är självstyrda och har inte en extern part som styr 
                                                 
50 Vedung, Evert. 2006. Sid. 36 
51 Ibid. Sid. 53 
52 Ibid. Sid. 41 
53 Heickerö, Roland. 2005. Sid. 87 
54 Von Scheele, Fabian. Föreläsning. 2006-11-06 
55 Heickerö, R. 2005. Sid. 87 
56 Barabási, Albert-László. 2003. Sid. 221 
57 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan. 2002. Sid. 123 f. 
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nätverket. Om medlemmarna kommer överens om en samordnad strategi över 
vilka insatser som bör göras för att lösa sina problem och nå sina mål, uppstår 
perfekt nätverksstyrning eller samverkan i nätverk.58 
 

3.4 Kommunikation 
Kommunikation kan beskrivas som överföring av information, idéer eller 
synpunkter från en sändare till en mottagare. Kommunikation är en dynamisk 
process där information förmedlas och utvecklas. Sändaren måste välja en lämplig 
kanal att överföra det specifika meddelandet genom. När en person nås av 
information påverkas han av denna, en tolkningsprocess sker och en reaktion på 
dess innehåll och form infaller. För att få tvåvägskommunikation krävs 
återkoppling där mottagaren besvarar sändarens budskap. Kommunikation är 
också ett viktigt verktyg för styrning, kontroll och samordning. Utan 
tillfredsställande kommunikation inom en organisation är det svårt att få andra 
processer att fungera, exempelvis att fatta beslut och skapa motivation.59  
 
Genom att öka en organisations kommunikativa förmåga kan de förbättra sina 
chanser att identifiera den ”pain” i omvärlden som det egna företaget är kapabelt 
att ta hand om. Med ”pain” menas det behov som en potentiell kund känner, men 
själv inte förstår och inte heller kan formulera. Det gäller då att företaget på ett 
effektivt sätt kan identifiera denna för att se och skapa ett affärstillfälle. Enligt 
Hamrefors är ”pain” ofta en känsla eller en övertygelse som inte alltid kan bevisas 
med en logisk förklaring. Detta gör att det är ännu viktigare för företagen att slipa 
sin mottaglighet för omvärldens signaler. ”Pain” är inget nytt, men i ett 
värdenätverk är det väldigt viktigt att urskilja den i god tid.60 
 

3.5 Organisationskultur 
Organisations- eller företagskultur är de idéer, värderingar och normer som 
kännetecknar en organisation. Det kan även beskrivas som den informella sidan 
av företag och det klimat som präglar detta. Organisationskultur är direktiv och 
ideal för alltifrån beslutsfattande till kommunikation och sammanhållning. 61 
Organisationskultur är lika viktig och komplex som den är svår att förstå och 
applicera på företaget. För en organiserad verksamhet att det väsentligt att dela 
vissa idéer, föreställningar och tolkningar. Detta underlättar och möjliggör 
samarbete utan att tolkningar och omtolkningar ständigt behöver göras. De som 
arbetar inom organisationen utvecklar en förmåga att fatta beslut som resten av 
organisationen samtycker med.62  Organisationers kultur har att göra med dess 
innovativa förmåga, då kulturen inte främjar idéer eller tar hand om dessa sker 
inte nytänkande63. En stark organisationskultur kan stärka ett företag, men även 

                                                 
58 Vedung, E. 2006. Sid.13-15 
59 Jacobsen, D I & Thorsvik, J. 2002. Sid. 335 f. 
60 Hamrefors, S. 2005 
61 Nationalencyklopedien. Sökord: organisationskultur (2007-11-08) 
62 Alvesson, Mats. 2001. Organisationskultur och ledning. Sid. 7 f. 
63 Vedin, B-A. 1995. Sid. 99 f. 
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göra det svårare att till exempel implementera förändringar då ledning och 
personal kan ha svårt att släppa företagskulturens värden.64 
 

3.6 Atomens uppbyggnad 
Atomfysik beskriver atomer som system bestående av atomkärnor och 
elektroner65. Allt är uppbyggt av atomer och fastän de är oerhört små och ingen 
sett dem i verkligheten finns det ändå stor kunskap kring dem. De består av en 
atomkärna som till mesta del innehåller positivt laddade protoner. Runt kärnan 
kretsar negativt laddade elektroner med hög hastighet.66 Det är svårt att säga vad 
den elektroniska laddningen är, men den kan beskrivas som en påverkan mellan 
elektroner och protoner. En atom har alltid lika många elektroner som protoner, på 
så sätt är atomen alltid neutralt laddad.  
 

                                
 

Figur 2. Modellen visar uppbygganden av en atom.67    

 
Elektronerna rör sig i olika banor runt kärnan, i varje atom finns flera olika banor. 
I den innersta banan ryms bara två elektroner men i de utanför får fler plats. 
Banorna fylls på inifrån och ut beroende på hur många elektroner som är knutna 
till atomen. Atomer vill ha fulla banor men långt ifrån alla har det. Med denna 
strävan som bakgrund går flera atomer ihop för att bli ”nöjda”. 68   

 

3.7 Källkritik 
För att vara säker på att de källor som används i arbetet är trovärdiga gäller det att 
granska dem kritiskt. Granskningens delar går ofta in i varandra men kan delas 
upp i följande fyra faser.  
 

• Observation - hur det material som ska användas hittas. Vilka böcker, 
rapporter och personliga källor som används. Källmaterialet bör ge en 
fullständig bild av situationen och inte bara vinklas ur ett perspektiv.  

                                                 
64 Nationalencyklopedien. Sökord: organisationskultur (2007-11-08) 
65 Wikipedia. Sökord: atomfysik (2008-01-02) 
66 Mårtensson, Gert. 1998. Sid. 7-8 
67 Egen bearbetning med förlaga av Nettelblad, Folke A & Ekdahl, Christer. 2003 
68 Nettelblad, F A & Ekdahl, C. 2003. Sid. 146 f. 
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• Ursprung - det samband som finns mellan källan och den verklighet som 
beskrivs. Vem eller vilka är källans upphovsmän, när och var kom den till 
och i vilket syfte? Oftast är källan mer trovärdig ju närmare knuten den är 
till situationen och desto närmare den ligger tidsmässigt. 

• Tolkning - analysera vad som egentligen står i källan. Det är inte alltid 
mottagarens tolkning stämmer överens med sändarens avsikter. För att få 
en ram kring den tolkning som görs måste andra källor tas in i bilden på så 
sätt skapas en komplett bild av situationen. Syftet med tolkning är att 
sammanfattande presentera flera personers åsikter och tankar om något. 

• Användbarhet - huruvida källan är användbar till den frågeställning och de 
utgångspunkter arbetet har.69  

 
Kritik kan riktas mot vissa delar av metodlitteraturen då den är lite äldre. Vi anser 
dock att denna kunskap inte är lika förändringsbenägen som litteratur om 
exempelvis innovation och ser därför inte detta som ett problem. Vi har till stor 
del använt oss av litteratur som vi tidigare har kommit i kontakt med under 
studietiden. Denna har kompletterats med egen funnen litteratur och 
forskningsartiklar inom olika intressanta och för arbetet viktiga ämnesområden.  
 
Vår handledare, Sven Hamrefors, är professor i innovationsteknik vid 
Mälardalens högskola. Valet av handledare grundade sig i Hamrefors gedigna 
kunskap inom såväl information och kommunikation som kreativitet och 
nytänkande. Visst litteraturval har med detta som bakgrund påverkats av honom. 
En anledning till att Hamrefors valdes, var att denna hjälp fanns att bistå och 
kunde bidra till nya inriktningar i arbetet. 
 
 

4. Empiri  

I denna del presenteras data som har framkommit genom våra intervjuer och 
diskussioner. Empiri används för att lyfta fram observationer av verkligheten och 
är inte baserad på teoretiska ansatser.70  
 
Intervjuerna utfördes vid fem olika tillfällen, den första med två medlemsföretag 
och en gemensam kund. De fyra övriga intervjuerna hölls med medlemsföretag 
vid separata tillfällen. Empirin presenteras i kronologisk följd då arbetets 
hermeneutiska och kumulativa ansats medför tolkningar som under intervjuerna 
byggs på och ligger till grund för nästa intervjutillfälle. Tiden för intervjuerna 
varierade beroende på vad respondenterna kunde tillföra utifrån sitt perspektiv. 
 
Under intervjuerna har vi försökt att hålla diskussionerna till det vi har funnit 
intressant för uppgiften samt att alla deltagare fått komma till tals. Vi har försökt 
att vara en neutral plattform där deltagarna kunnat redogöra för sin och 
organisationens process. Under de intervjuer som har hållits har vi samlat in ett 
brett objektivt material för att på bästa sätt kunna utföra en kartläggning av 
företagets process.  

                                                 
69 Holme, I & Solvang, B. 1997. Sid. 130 f 
70 Nationalencyklopedien. Sökord: empiri (2007-12-11) 
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4.1 Intervjutillfälle 1 
Den första intervjun genomfördes med två samarbetande medlemsföretag samt 
deras gemensamma kund. Genom respondenternas bredd fick vi insyn i hela 
processen och även i varje respondents delprocess utifrån deras upplevda 
perspektiv.  
 

• Kund – ett tillverkningsföretag som har genomgått flera stora förändringar.  
• Medlemsföretag 1 (Mf1) arbetar med strategisk planering inom 

kommunikation.  
• Medlemsföretag 2 (Mf2) arbetar med produktion inom informationsdesign. 

 
Efter presentation av syftet med gruppintervjun fick respondenterna skriva ner sin 
egen syn på processen designad kommunikation. Detta kom sedan att fungera som 
underlag för en gemensam diskussion av deras samlade förlopp. Respondenterna 
ombads nedteckna sin process på post-it lappar eller på blankt papper. Genom 
detta framkom att de såg olika på processen - linjär, två parallella processer eller 
mer som ett kronologiskt flöde. Alla fick sedan berätta om sin process och roll där 
de framkom att gruppen var enig om processen ur ett helhetsperspektiv, kunden 
som första steg, Mf 1 som steg nummer två och Mf 2 som sista steget. 
 
Under diskussionen inflikades frågor för att få ut önskad information. Flertalet av 
frågorna från intervjuguiden behövde aldrig ställas då de togs upp naturligt av 
respondenterna. Under samarbetet bollades förslag och tankar fram och tillbaka 
för att säkerställa ett positivt resultat. Vid intervjutillfället byggde de naturligt på 
varandras beskrivningar och lyfte fram det nära samarbetet.  
 
Efter diskussionen kring processen övergick vi till en kortare brainstorming 
övning. Respondenterna fick först ”storma” kring vad som fungerat speciellt bra 
och sedan kring förbättringsmöjligheter. Vid den första frågan tog deltagarna 
bland annat upp: 
 

• Lätt att samarbeta på grund av bra tillgänglighet. 
• Kul att få vara delaktig i hela processen vilket ger helhet. 
• Bra arbetsklimat, lyhördhet och förtroende. 
• Bra dialog och bollplank. 

 
Under den andra frågan nämndes följande: 
 

• Tydligare fakta samt tidigare och bättre avstämning mellan kund och 
företag. 

• Mer struktur, vilket sparar både tid och pengar. 
 
Vid en kompletterande telefonintervju med Mf 1 diskuterandes hur ett företag vet 
att kunden är på samma steg i processen som motsvarar dess kompetensområde. 
Mf 1 berättar hur viktigt det är att bygga upp förtroende mellan kund och företag. 
Genom att få kunden att berätta generellt om företaget kan nyckelord lyftas fram, 
vilket kräver stor lyhördhet från företagets sida. Att efter den inledande 
diskussionen reda ut sina tankar i en ”creative brief” hjälper företaget att finna 
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kundens essentiella meddelande (USP – unique selling point). Efter detta kan en 
kommunikationsstrategi presenteras för kunden och först då avgörs om företagets 
kompetens är relevant i det aktuella caset. I det här steget spelar erfarenhet en 
viktig roll och är något som starkt poängteras av Mf 1.71  
 

4.2 Intervjutillfälle 2 
Mf 3 är ett nystartat företag som arbetar med informationsdesign – både text och 
grafisk formgivning. Intervjun följde samma mönster som vid tillfälle 1, alltså låg 
deras egen process till grund för diskussionen.  Företaget var överens om och 
hade en gemensam bild av hur deras process inom designad kommunikation ser ut. 
Företaget har en gemensamt utformad arbetsprocess som de följer vid 
kundkontakt. De berättar att de börjar med en enklare behovsanalys för att få fram 
underlag för vad kunden vill kommunicera. De påpekar dock att analysen skulle 
behöva utvecklas, vilket är något de tror kommer naturligt med mer erfarenhet. De 
ser själva kedjan som sex steg: kontakt med kund, behovsanalys, offert, 
förslagsframtagning, leverans och utvärdering. Enligt Mf 3 är utvärdering en 
viktig del som de jobbar aktivt med.72 
 

4.3 Intervjutillfälle 3 
Mf 4 arbetar med visualisering och utveckling av idéer. Företagets process ser 
olika ut beroende på uppgiften och uppdragets storlek. Vi valde att inrikta vår 
intervju mot företagets små och medelstora kunder för att få en generell bild. Mf 
4s första kontakt med uppdragsgivaren blir genom företagsledningen, där 
förslaget eller idén presenteras. Arbetssättet bygger till stor del på att skapa dialog 
och bolla med kunden. Om arbetet börjar få fel fokus leds processen om med 
hjälp av uppdragsgivaren. Tydlighet gällande ekonomi och avgränsning är mycket 
viktigt och bör fastställas tidigt i processen. Mf 4 anser sig själv vara dålig på att 
följa upp sina case på grund av bristande tid, men poängterar att detta borde göras 
både oftare och mer ingående.73 
 

4.4 Intervjutillfälle 4 
Vid det fjärde intervjutillfället träffade vi Mf 5 som arbetar med bildframställning. 
Företagets största kundgrupp består av återkommande kunder där processen är 
relativt statisk. Processen följer ett visst mönster där företaget sällan har någon 
kundkontakt förrän vid leverans. Mf 5 har ytterligare en kundgrupp som består 
av ”strökunder” och där är utvecklingen mer dynamisk. Processen bygger på 
diskussioner och framtagning av förslag som utarbetas tillsammans med kunden. 
Mycket av diskussionerna kring uppdraget går ut på att finna en optimal 
detaljnivå på illustrationerna. Även om kunden från början har en idé om hur 
projektet ska se ut kan Mf 5 ibland se en bättre potentiell lösning. I dessa fall 
presenteras alltid förslaget för att visa kunden ytterligare ett perspektiv. Mf 5 

                                                 
71 Gruppintervju med en kund samt Mf 1 och Mf 2, 2007-11-27 
72 Enskild intervju med Mf 3, 2007-12-05 
73 Enskild intervju med Mf 4, 2007-12-05 
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påpekar att även om kunden får det hon initialt efterfrågar, är det inte alltid det 
som tillfredsställer behovet i slutet. 74 
 

4.5 Intervjutillfälle 5 
Vid det femte intervjutillfället kom vi i kontakt med ett medlemsföretag som 
jobbar med dekor och scenografi. De har under sin kommunikationsprocess ytterst 
lite kontakt med slutkund och ser istället eventbolagen som beställare och kund. 
När kunden kontaktar Mf 6 får de en uppdragsspecifikation med budget, 
slutkundens värdeord och grafiska profil. För att hitta rätt inriktning för uppdraget 
gäller det att sätta sig in i det grafiska materialet samt slutkundens bakgrund för 
att skapa en koppling. Nästa fas är idégenereringsfasen. Där jobbar Mf 6 alltid 
ihop för att skapa bredd på idéerna. Det framtagna förslaget presenteras för 
kunden tillsammans med en offert. Om detta godkänns börjar arbetet med att ta 
fram material. Under framtagningen tas kontakt med underleverantörer, 
exempelvis snickare och grossister. För att samarbetet ska fungera bra gäller det 
att jobba med människor man känner väl och delar värderingar och grundtankar 
med. Mf 6 tycker att utvärdering och uppföljning mot kund är en viktig del men är 
svår att hinna med på grund av tidsbrist. Företagets egen arbetsprocess utvärderas 
dock alltid.75 
 
 

5. Analys och diskussion 

Vi har valt att rikta vårt arbete mot processkartläggning även då vi inte kände till 
begreppet närmare. Designad kommunikation och dess olika processer är för oss 
ett tidigare välkänt område men själva kartläggningsprocessen var okänd. Genom 
detta uppnås en balansgång mellan ordning och kaos vilket främjar nytänkande. 
Vi har medvetet försatt oss i denna situation för att skapa möjlighet till kreativitet 
och innovation. Vi såg det som en utmaning och en möjlighet att utveckla våra 
kunskaper inom närliggande områden till vår utbildning. I arbetet har vi skapat en 
skärningspunkt mellan processkartläggning och grundläggande kemi. Genom 
innovationstekniken har vårt tankesätt öppnats för att korsa koncept med varandra. 
Med hjälp av det har vi kunnat utmana informationsdesign gällande själva 
utformningen av kartläggningen. På så sätt har ämnena fått nya kopplingar till 
varandra samtidigt som vi på ett personligt plan har sammanfogat de båda 
inriktningarna i vår utbildning. 
 
Vi anser att processkartläggning inte tydligt faller in under innovationsteknik, 
men med vårt tillvägagångssätt har kopplingar till ämnet gjorts. Kopplingarna 
finns bland annat genom att vår processkartläggning inte följer traditionella ramar 
och normer. Ännu en viktig del var den grafiska utformningen av processen. Vår 
uppdragsgivare klargjorde att kartläggningen ska ligga som underlag vid 
kundkontakt för att tydliggöra nätverkets möjligheter och kompetenser. Denna 
information stärkte vår idé om att utformning och informationsdesign är väsentlig 
för att tydligt förmedla budskapet. Vid bearbetning av intervjuerna gjorde vi 

                                                 
74 Enskild intervju med Mf 5, 2007-12-05 
75 Enskild intervju med Mf 6, 2007-12-06 
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kopplingar till atomfysik. Genom diskussioner och nedtecknande av våra tankar 
utifrån de steg vi lokaliserade under intervjuerna gjordes en första koppling till 
atomer. När vi sedan började rita processen såg vi fler likheter, vilket gjorde att vi 
inspirerades till att skapa en egen och mer innovativ processkartläggning. Vårt 
arbete resulterade i ett första steg i två modeller. En traditionell kartläggning som 
lyfter fram de olika delprocesserna i designad kommunikation samt en modell vi 
har valt att kalla atommodellen. Denna ger en överblick över deltagarna i 
processen och tillsammans skapar de en helhet då de kompletterar varandra.  
 

5.1 Processmodell 
Vår processmodell är starkt kopplad till traditionell processkartläggning. Utifrån 
diskussioner med VD för Idea Plant gavs ”frön” till de övergripande 
processtegen76. Med viss omarbetning, grundad på intervjuerna, utformades fyra 
huvudsteg: Definiera behov, Skapa/hitta kanal, Produktionsfas och 

Leverans/uppföljning. De olika stegen ger in- och output till varandra, vilket 
illustreras med hjälp av flödespilarna. Varje delprocess finns i en kolumn och 
visar vilket företag som har huvudansvaret för det specifika steget. 
 
 

 
Figur 3. Traditionell processkartläggningsmodell över värdekedjan designad kommunikation.77 

 

5.1.1 Definiera behov 

 

 
 
Möte med kund 

                                                 
76 Edetun Lahtinen, Annica. Personlig intervju. 2007-10-30 
77 Egen modell skapad med hjälp av processkartläggningsprogrammet PowerDesigner. 
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Här diskuterar Företag 1 med kunden om dess företag och vad de har för behov 
inom designad kommunikation. Samtalet är inte enbart problemorienterat utan 
även deras kompetens och arbetssätt diskuteras. 
 
Situationsanalys 

Med kundmötet som underlag tas en situationsanalys fram. Detta görs för att hitta 
de underliggande problem som kunden kan ha. Företag 1 försöker hitta nyckelord 
och kundens USP för att säkerställa att behovet verkligen är vad som först 
initierats. Ett sätt att samla ihop all information från kundmöte och analys är 
genom en creative breif.  
 
Strategi 

Med analysen som grund tas en strategi fram med en lösning för kundens behov. 
Företag 1 undersöker vilka kanaler som kan användas samt vilka kommunikatörer 
som bör kopplas till caset och ha huvudansvaret för produktionen. 
 
Efter det första steget ska en målbild/brief ha formulerats: vad är företagets 
problem? Samt hur löser man detta på bästa sätt? Det är viktigt att göra en analys 
av situationen för att säkerställa det underliggande behovet. 

 5.1.2 Skapa/hitta kanal 

 

 
 
Förmedling av strategi 

I detta steg diskuterar Företag 1 och Företag 2 strategin samt hur den kan 
förverkligas och förmedlas på bästa sätt. 
 
Hitta känsla 

Här hittar Företag 2 rätt manér och känsla för att förverkliga strategin, bland annat 
med hjälp av nyckelord från situationsanalysen. Detta gör det lättare att hitta den 
känsla som kunden vill förmedla och därigenom få ett mer enhetligt 
informationsmaterial. 
 
Fastställa kanal 

Här fastställer Företag 1 och 2 vilken kanal som är mest lämplig för caset. I vissa 
fall framgår det redan i situationsanalysen vilken som är den givna kanalen för 
behovet. 
 
I steg två utformas en specifik lösning för varje kund. I slutet av steget ska kanaler 
ha fastställts och en lösning på problemet ska ha utformats. 
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5.1.3 Produktionsfas 

 

 
 

Första förslag 

Kanaler och strategi sammanställs och resulterar i ett första förslag till kund. Efter 
eventuella korrigeringar och i samråd med kund godkänns förslaget och går vidare 
till produktion. 
 
Produktion 
Här produceras förslaget. Ibland framställer Företag 2 materialet själva, men 
beroende på vilka kanaler som fastställts kan konsulter tas in. Det är viktigt att se 
till att samma strategi och känsla genomsyrar hela produktionskedjan.  
 
I produktionsfasen ska lösningen bli en färdig produkt och vilka producenter som 
ingår i denna fas skiljer sig från case till case. Kommunikatören som varit delaktig 
tidigare i processen innehar ofta ett huvudansvar för både kundkontakt och 
producenter.  
 

5.1.4 Leverans/uppföljning 

 

 
 
Leverans 

Här levereras produkten till kunden. 
 
Uppföljning/utvärdering 

Efter leverans av produkten gör Företag 2 en uppföljning för att se huruvida 
produkten fyllt sitt syfte och tillfredställt kunden. En avstämning görs även mot 
den satta målbilden från första delprocessen. 
 
Processmodellen är framtagen med hjälp av kartläggningsprogrammet 
PowerDesigner. I detta program skapas hela dokument som kan vara användbara 
för företag. Ett exempel på ett sådant dokument finns i Bilaga 2. Då vi utifrån vår 
frågeställning skulle göra en kartläggning med kundfokus valde vi att med 
modellen från PowerDesigner som grund, utarbeta en mer övergriplig bild för 
Idea Plants kunder, se Bilaga 3. 
 

5.2 Atommodell  
Under framtagningen av vår atommodell inspirerades vi av grundläggande kemi 
och atomfysik. Atomen är i sig dynamisk och rörlig, vilket vi ville ta tillvara på. 
När processmodellen ovan sammanställdes upplevdes värdekedjan linjär och 
statisk, vilket inte stämde med vår uppfattade bild efter intervjuerna. Vi upplevde 
den istället som en rörlig process med flera dimensioner och därför började en ny 



 26

modell utarbetas. Modellen blev snarare en processgestaltning än en 
processkartläggning, då den beskriver en ständigt rörlig process som inte ser lika 
dan ut från gång till gång.  I vår atommodell symboliseras kunden av kärnan och 
runt den kretsar medlemsföretagen. I banan närmast kunden finns de företag som 
jobbar tidigt i processen och har en nära kontakt med kund. Längre ut i modellen 
finns de företag som verkställer och producerar själva produkten. Kärnan 
tillsammans med banan representerar alla processdeltagare, vilka gemensamt 
skapar en helhet. 
 

           
Figur 4. Modellen visar sambandet mellan deltagare i värdekedjan designad kommunikation. Den 
lilafärgade kärnad symboliserar kunden, de två innersta skalen/banan representerar 
konceptmakarna. De yttersta är producenterna 78  

 
Vi anser att vår atommodell har nära kopplingar till First och second mover 

modellen (Figur 1). De företag som befinner sig i atomens innersta bana är de som 
är bra på att skapa affärstillfällen, konceptmakarna. Företagen som finns i banor 
längre ut är duktiga på att ta tillvara de affärstillfällen, som främst de i innersta 
banan skapar. Vi vill poängtera att inga roller är statiska och ett företag kan ha 
olika positioner i olika projekt. Om systemet designas så att det i innersta banan 
finns kontaktpersoner för nätverket får verksamheten ett annat ansikte utåt. 
Personerna skapar en tydligare ingång och det blir lättare för kunden att etablera 
och bibehålla kontakt med nätverket. Vi ser att företagen i de innersta banorna 
främst arbetar i början av processen designad kommunikation. Dessa personer 
måste ha förmåga att kunna associera i möjliga kombinationer, kunna leda 
nätverkssamarbetet samt vara koordinatorer som skapar helhetskoncept. I de yttre 
banorna finns producenter, de som tar tillvara på affärstillfällen. De har ett riktat 
synsätt, vilket behövs för att kunna prestera på efterfrågad detaljnivå. Självklart 
kan även dessa företag ha kundkontakt, men det har av intervjuerna framkommit 
att det inte sker i samma utsträckning. Alla företag i atommodellen bidrar med sin 
del till helheten. När medlemsföretagen har utvecklat och hittat sin position i 
processen underlättas samarbeten och nya projekt bör tendera att flyta smidigare. 
 
Vi tycker oss se att de medlemsföretag som befinner sig i den innersta banan är de 
som oftast står för den närmsta kommunikationen med kunden. Detta framgår i 
vår atommodell då avståndet mellan kund och innersta banan inte är långt. Vi ser 
medlemsföretagens process som ovalformad eftersom det inte krävs samma 

                                                 
78 Egen bearbetning av atommodell. 2007-12-05. 
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intensiva kontakt under hela projektet. När den enskilda konceptmakarens bana 
befinner sig nära kunden sker ett nära samarbete och mycket information ”bollas” 
fram och tillbaka. Då medlemsföretaget befinner sig längre ifrån kunden i sin 
process krävs inte samma täta kontakt. Det mesta arbetet kan då ske på egen hand, 
vilket syns tydligast i produktion. Detta gäller även producenterna i de yttre 
banorna; under vissa steg i deras process krävs mycket information från kund för 
att nå ett bra slutgiltigt resultat. I dessa fall är det dock inte säkert att det är 
slutkunden de diskuterar med utan det kan vara någon av konceptmakarna i den 
inre banan.  
 
Det uppstår brytpunkter i atommodellen där medlemsföretagens banor korsas och 
kompetenser och ämnesområden möts i olika konstellationer. Därmed sker både 
små och stora innovationer i de flesta samarbeten inom nätverket. 
Skärningspunkterna uppstår inte alltid på samma position i processbanan, då de 
olika banorna inte följer ett visst mönster utan är dynamiska likt processen. Det är 
detta som gör nätverket unikt och möjligheten att ta tillvara, vidareutveckla och 
korsa kompetenser är viktig att poängtera i atommodellen. På alla positioner i 
modellen där banor korsas finns möjlighet till innovation.  
 
Atomer strävar efter att fylla sina skal. På samma sätt vill medlemsföretagen fylla 
sin tid och utnyttja sina resurser, då krävs att de ibland är involverande i flera case 
samtidigt. Då en atom representerar ett case kan modellen nedan ses som flera 
pågående projekt som på något sätt har koppling till varandra. Medlemsföretagen 
(de orange punkterna) har olika banor i de olika projekten och får på så sätt även 
input från andra projekt samtidigt.    
 

 
 
 

Figur 5.  Atomkluster. Egen modell som visar flera, samtidigt pågående, case kopplingar till 
varandra i nätverket. 

 
För en organiserad verksamhet är det viktigt att dela vissa grundidéer och 
föreställningar eftersom det underlättar samarbete. Detta skulle kunna stödjas 
genom att se nätverket enligt atommodellen, vilken skapar en överblick och 
gemensam uppfattning av organisationen. På så sätt ges en tydligare bild av 
nätverket gentemot kund som då blir mer delaktig och lättare kan förstå processen. 
Med en stark organisationskultur utvecklas en förmåga att ta gemensamma beslut 
som övriga i organisationen samtycker med. Detta medför kortare 
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beslutsprocesser, vilket i slutändan kan leda till effektivisering gällande både tid 
och pengar. 
 
En specifik modell för atomer är givetvis inte direkt applicerbar på ett 
nätverksföretags arbetsprocesser, men kan ge kunden en uppfattning och 
förståelse kring processen. Då vi utgått från en specifik nätverksorganisation kan 
vi inte säga att modellen är generell för alla liknade organisationer men kan med 
små justeringar göras mer generell.  
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Avslutande del 
 
I detta avslutande avsnitt presenteras slutsats och resultat och således svar på vår 

frågeställning. Vi ger även rekommendationer till framtida forskning inom 

ämnesområdet. Som en sista punkt i arbetet presenteras de källor som använts. 

 

 

6. Slutsats och resultat 

Den frågeställning vi utgått från i arbetet har varit följande: 
 

Hur kan en innovativ processkartläggning för en nätverksorganisation med fokus 

på kunden se ut? 

 
För att kartlägga processen designad kommunikation utfördes intervjuer med 
medlemsföretag och kund inom nätverksorganisationen Idea Plant. 
Kartläggningen togs fram med hjälp av Sandholm och Sörqvists metod för 
processkartläggningen som presenterats i avsnitt 3.2.1. Vi upplevde utformningen 
av den traditionella modellen som linjär och statisk, vilket skilde sig från vår 
uppfattning efter intervjuerna. Vi ser designad kommunikation som en dynamisk, 
kreativ och levande process där deltagarna interagerar med varandra för nå målen 
med sina verksamheter. Detta försökte vi förmedla med atommodellen. Efter att 
denna var framtagen såg vi att modellerna tillsammans förmedlade en helhet, men 
var för sig förlorar de helhetsperspektivet och uppvisar en ofullständig bild av 
processen. Därför har vi till vår slutgiltiga figur sammanfogat processmodellen 
med atommodellen. Detta för att skapa en fullständig bild av kärnprocesserna och 
deras relation till processdeltagarna.  
  
 

      
Figur 6.  Egen modell som beskriver samspelet mellan värdekedjan designad kommunikation och 
dess deltagare. Processen utgår från kunden och rör sig utåt genom de fyra kärnprocesserna: 
definiera behov, skapa/hitta kanal, produktionsfas och leverans/uppföljning. I ”atomens” inre bana 
finns konceptmakarna och i de yttre befinner sig producenterna.   
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Vi har valt att vända på traditionell processkartläggning genom att ha kunden som 
utgångspunkt. Modellen blir snarare en processgestaltning då processen ständigt 
förändras. Det blir kunden som startar processen och den följer runt henne likt 
ringar på vatten. Atommodellen byggs alltid upp utifrån kunden/kärnan för att 
anpassas efter det specifika caset. I de olika banorna som följer runt kunden 
avlöser och samspelar medlemsföretagen med varandra. Samtidigt som designad 
kommunikation rör sig från kärnan och utåt cirkulerar företagen i sin egen 
processbana runt kunden. Det skapas, precis som i riktiga atomer, en påverkan 
mellan elektron och proton, alltså kund och företag. Kärnprocesserna har 
medvetet gjorts olika breda för att vara representativa för den generella tidsåtgång 
steget kräver i ett projekt. I modellen befinner sig ett företags processbana främst 
inom den kärnprocess som är deras specifika kompetens. Vissa företag verkar 
inom flera kärnprocesser medan andra har sitt fokus på en. Precis som i den första 
atommodellen finns skärningspunkter mellan de olika deltagarnas processbanor. 
Det är också här resurssammanslagning mynnar ut i synergier som leder till ökad 
effektivitet. Med hjälp av modellen kan medlemsföretagen påminnas om detta.  
Vid varje enskilt case byggs modellen upp med aktuella deltagare för att visa på 
hur processen kommer att se ut. Alltså kommer atommodellen aldrig se exakt 
likadan ut, utan anpassas med olika konstellationer av medlemsföretag för att 
skräddarsys efter kundens behov. Detta kan ses som en ”open innovation”. 
 
Om Idea Plant använder sig av vår modell som ett dialoginstrument får kunden en 
tydligare överblick över nätverket och sin egen roll i processen. Ett dialogverktyg 
kan även hjälpa till att framhäva hur olika delar i projektet samverkar och skapar 
förståelse för exempelvis tid och resursåtgång. Eftersom organisationen är och vill 
fortsätta vara ett innovativt och kreativt nätverk som verkar i framkant inom sitt 
område behöver detta även speglas i deras arbetssätt. Med modellen som verktyg 
underlättas detta samtidigt som medlemsföretagens samlade struktur blir tydligare, 
både för dem själva, men främst för kund. Med en samlad struktur skapas ordning, 
vilket kan medföra att företagen lättare kan hantera och acceptera kaos i form av 
exempelvis större uppdrag eller nya uppgifter. Ordningen tillsammans med kaoset 
främjar den eftersträvade kreativiteten hos nätverket. Nätverk bör, som tidigare 
nämnts, skapa trygghet i miljön så att medlemmarna vågar öppna sig och dela 
med sig av erfarenheter och kontakter. Ett välfungerande nätverk är robust, 
interoperabelt och medger mobilitet, vilket innebär att det kan ta emot störningar. 
Flera system kan lätt sammanfogas och kommunikationen kan flöda. Mobilitet 
innebär att nätverket klarar av att flytta exempelvis information, tjänster och 
personer inom nätet. Genom att vår modell skapar en överblick anser vi att alla tre 
kriterierna underlättas.   
 
Vi har med vår kartläggning av Idea Plants process försökt visualisera designad 
kommunikation för organisationens kunder. Vi vill likna denna kartläggning vid 
organisationens meny - vad de har att erbjuda. Genom en tydlig meny kan kunden 
lättare göra ett individuellt och skräddarsytt val och hitta det som faller henne i 
smaken. Det är på så sätt lättare att finna kundens ”pain”, vilket hon inte känner 
behovet av förrän det serveras. Om kunden inte vet vad organisationen har att 
erbjuda finns risken att hon går någon annanstans eller väljer något från menyn 
som hon kanske egentligen inte tycker om. Genom användandet av modellen 
slipas organisationens mottaglighet för omvärldens ”pain”. Modellen underlättar 
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alltså relationen mellan kund och företag, då processens helhet tydliggörs, 
förståelse för resursanvändning skapas och kunden får sin designade 
kommunikation skräddarsydd. 
 
 

6.1 Rekommendationer 
För att föra arbetet vidare kan utprovningar och förbättringar av modellen 
genomföras. Möjligen skulle mallfrågor kunna utformas för att lättare föra en 
kund till rätt delprocess och företag i organisationen. Ytterligare ett alternativ är 
att applicera den framtagna modellen på ett nätverk eller kluster inom en annan 
bransch. Om detta görs kan en mer generell struktur för nätverk utformas. En 
sådan skulle kunna ligga till grund vid nyetableringar av kluster.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Vi börjar med att presentera oss själva, vad examensarbetet kommer att handla 

om och syftet med intervjuerna. Det vi vill är att få en inblick i er process 

tillsammans. Vi kommer att i en gruppdiskussion utgå från ett antal frågor för att 

se vilka steg ni har gått igenom. Det kommer alltså inte att genomföras en 

regelrätt intervju. Om gruppen tycker att det är okej kommer vi att göra en 

ljudupptagning under mötet för att inte ta fokus från diskussionen samtidigt som 

vi fullt ut kan koncentrera oss på det som kommer fram. Vi kommer självklart 

även att tacka företagen för att de tar sig tid att vara med på mötet trots 

fullspäckade scheman.  

 
 
Båda 
Kan ni berätta lite om caset/samarbetet. 
Hur såg processen ut?  
- Hur lång tid tog det och vad mer specifikt ingick i uppdraget? 
- Vem gjorde vad? (text, layout, ansvarsområden) 
- ”Bollade” ni med mycket varandra? 
- Var det något som fungerade speciellt bra i samarbetet/processen? 
 
Hur kom ni i kontakt med varandra? 
Har ni samarbetat tidigare? Medlemsföretagen och kund. 
Är det specifika uppdraget avslutat?  
 
 
Till medlemsföretag 1 och 2 
Var det svårt att säkerställa det underliggande behovet? Exempelvis om det var 
just en ”broschyr” som behövdes. 
Hur bar ni er åt för det? 
Hur såg ert samarbete ut? Gjorde ni varsin bestämd del eller hade ni olika 
ansvarsområden. 
Har ni samarbetat tidigare? Eller hur fick ni kontakt? 
Har ni haft andra samarbetspartners inom nätverket? 
 
 
Till kund 
Hur kom det sig att ni vände er till Idea plant? 
Hur har du varit delaktig i processen? (Påverkat utformning och innehåll med 
mera). 
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Bilaga 2 
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Värdekedja 
Företag 1 Företag 1+2 Företag 2 + ev. konsulter Företag 2+1

Hittat problem samt förlag ti ll  lösning
Lösning utformas Lösning framtagen

Definera behov

Skapa/hitta kanal

Produktionsfas

Leverans/uppföljning

 
 
Beskrivning av input/output 
 
Hittat problem samt förlag till lösning 
Efter det första steget ska en målbild/brief ha formulerats: vad är företagets problem? Samt hur löser man detta på 
bästa sätt? Det är viktigt att göra en analys av situationen för att säkerställa det underliggande behovet. 

 
Lösning framtagen 
I steg två utformas en specifik lösning för varje kund. I slutet av steget ska kanaler ha fastställts och en lösning på 
problemet ska ha utformats. 

 
Lösning utformas 
I produktionsfasen ska lösningen bli en färdig produkt och vilka producenter som ingår i denna fas skiljer sig från 
case till case. Kommunikatören som varit delaktig tidigare i processen innehar ofta ett huvudansvar för både 
kundkontakt och producenter. 

 
Definiera behov 
 

Möte med kund Analys av situation Strategi

 
 
Möte med kund 
Här diskuterar Företag 1 (konceptmakare) med kunden om dess företag och vad de har för behov inom designad 
kommunikation. Samtalet är inte enbart problemorienterat utan även deras kompetens och arbetssätt diskuteras. 
 

Analys av situation 
Med kundmötet som underlag tas en situationsanalys fram. Detta görs för att hitta de underliggande problem som 
kunden kan ha. Företag 1 försöker hitta nyckelord och kundens USP för att säkerställa att behovet verkligen är vad 
som först initierats. Ett sätt att samla ihop all information från kundmöte och analys. är genom en creative breifing.  
 

Strategi 
Med analysen som grund tas en strategi fram med en lösning för kundens behov. Företag 1 undersöker vilka kanaler 
som kan användas samt vilka kommunikatörer som bör kopplas till caset och ha huvudansvaret för produktionen. 
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Skapa/hitta kanal 
 

Förmedling av strategi Hitta känsla Faststäl la kanal

 
 
Förmedling av strategi 
I detta steg diskuterar Företag 1 och Företag 2 (kommunikatör/producent) strategin samt hur den kan förverkligas 
och förmedlas på bästa sätt. 
 

Hitta känsla 
Här hittar Företag 2 rätt manér och känsla för att förverkliga strategin, bland annat med hjälp av nyckelord från 
situationsanalysen. Detta gör det lättare att hitta den känsla som kunden vill förmedla och därigenom få ett mer 
enhetligt informationsmaterial. 
 

Fastställa kanal 

Här fastställer Företag 1 och 2 vilken kanal som är mest lämplig för caset. I vissa fall framgår det redan i 
situationsanalysen vilken som är den givna kanalen för behovet. 
 

 
 

Produktionsfas 
 

Första förlag Produktion

 

Första förlag 
Kanaler och strategi sammanställs och resulterar i ett första förslag till kund. Efter eventuella korrigeringar och i 
samråd med kund godkänns förslaget och går vidare till produktion. 

Produktion 

Här produceras förslaget. Ibland framställer Företag 2 materialet själva, men beroende på vilka kanaler som 
fastställts kan konsulter tas in. Det är viktigt att se till att samma strategi och känsla genomsyrar hela 
produktionskedjan.  
 
 

Leverans/uppföljning 
 

Leverans Uppföljning/utvärdering

 
 

Leverans 
Här levereras produkten till kunden. 

Uppföljning/utvärdering 
Efter leverans av produkten gör Företag 2 en uppföljning för att se huruvida produkten fyllt sitt syfte och 
tillfredställt kunden. En avstämning görs även mot den satta målbilden från första delprocessen. 
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