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Abstrakt: 
Den här undersökningen i audiovisuella studier undersöker möjligheter att lättrörligt och re-
surssnålt producera reklamfilm för e-handeln. För att undersöka de möjligheterna och före-
slå sätt att producera reklamfilm har en case-studie gjorts på ett svenskt glasbruk. Forsk-
ningsfrågan formulerades på följande sätt: Hur kan detaljhandelsföretag med e-handel 
snabbt och med begränsade resurser göra värdefull reklamfilm?   
  
De teorier undersökningen stödjer sig på är agila metoder, iterativitet, designteori samt le-
darskap- och organisationsteorier.  Metoden i undersökningen är Design Research Methodo-
logy, DRM, och har genomförts med fyra faser. Resultatet av undersökningen är en produkt-
ionsmodell som diskuterar möjligheter och förutsättningar för ett team att för en kund pro-
ducera reklamfilm inom ramarna för en arbetsdag.  
 
Produktionsmodellen One Day Agile Production Model utvecklas i undersökningen och är ett 
förslag på ett supportverktyg som kan användas för lättrörlig och snabb reklamfilmprodukt-
ion. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Agila metoder, reklamfilm, filmproduktion, iterativ, Design Research Methodolgy, 
DRM, medieproduktion.  
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1. INLEDNING 

Den här uppsatsen handlar om reklamfilmproduktion och hur det är möjligt för praktiker att göra 

produktionen mer agil, lättrörlig, och på det sättet kunna producera reklamfilm med begrän-

sade resurser och på kort tid. Beck et al (2003) värderar samarbete och förmågan att reagera 

på kunskap som blir till under en utvecklingsarbete som centrala tankar i en agil process. Det 

betyder att mål och form på en reklamfilm kan behöva ändras under processen. På det sättet 

kan reklamfilmproduktion bli mer anpassad till nya behov som e-handeln har av snabbt pro-

ducerad reklamfilm. I undersökningen används en fallstudie med Skrufs glasbruk som re-

klamfilmsbeställare för att testa en reklamfilmsproduktionsmodell. Modellen är ett support-

verktyg för producenter som vill producera vad jag benämner som värdefull reklamfilm. Upp-

satsen utgår från ett designvetenskapligt forskningsramverk som kallas DRM (Design Rese-

arch Methodology) som syftar till att generera ändamålsenliga och användbara supportverktyg 

(Chakrabarti och Blessing, 2009). Lite mer generellt återspeglar uppsatsens metodologiska 

ansats två vanliga stråk i nutida designforskningen, nämligen användandet av etnografiska 

metoder (Brenner och Roxburgh, 2015) såsom intervjuer och idén att fokusera forskarens 

egna designaktiviteter på skapandet av prototyper (Wensveen och Matthews, 2015). ‘Prototy-

perna’ i den här uppsatsen är de reklamfilmer som fallstudien att producera reklamfilm åt 

Skrufs glasbruk AB slutligen mynnar ut i. 

 

Supportverktyget är ett förslag på hur man kan organisera de olika aktiviteter och resurser 

som behövs för att skapa en snabbt producerad och värdefull reklamfilm. Uppsatsen som hel-

het, och de respektive resultat som undersökningen av fallet genererar, relaterar till de fyra 

forskningsfaserna i DRM, se figur 1. I den första DRM-fasen (Research Clarification) tydlig-

görs och fokuseras undersökningens målbild med hjälp av litteraturstudier och för-intervjuer 

med branschaktiva.  I den andra DRM-fasen (Descriptive Study) skapas en större förståelse 

kring relevanta påverkansfaktorer och den existerande situationen genom en utveckling av en 

produktionsmodell baserad på ‘Best Practice’ i branschen. I den tredje DRM-fasen (Prescrip-

tive Study) utvecklas modellen alltmer genom att applicera och utvärdera den i en reell pro-

duktionskontext. I den fjärde DRM-fasen (Descriptive Study 2) så utvärderas modellen ge-

nom att intervjua ‘stakeholders’, dvs produktionsteam och beställare. 
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Figur 1.1  Modellen visar de faser som ingår i DRM, a Design Research Methodology (Chakrabarti och Blessing, 2009). 

1.1 BAKGRUND  

Detaljhandeln i Sverige är i omvandling. E-handel omsatte 80 miljarder 2018 (ehandel.se 

2018) och har vuxit med 20 procent per år sedan 2004. Utvecklingen förändrar på sikt inte 

bara hur vi handlar utan också hur våra samhällen ser ut. Detaljhandeln är just nu in flux – i 

omvälvning. Det är en företeelse i samhället som den här studien är nyfiken på. Vad den är 

mest nyfiken på är hur reklamfilmproduktion kan genomföras på ett sätt som möter e-han-

delns arbetsprocesser. Med ständiga öppettider och nära beslutsvägar mellan produktion, lager 

och företagsledning ställer e-handeln nya krav på att kunna arbeta snabbt och med lätt hand. 

Peter Jansson är grundare till detaljhandelsföretaget Sneakers and Stuff som bedrivit e-handel 

sedan starten 1999. Jansson svarar på frågan om lättrörlighet och marknadsaktiviteter. 

 

”Vi är ett Silja Linefartyg men vi vänder snabbt. Vi är väldigt produktorienterade 

och det kan vara fel nyans på en sko som gör att vi måste tänka om."  

(Jansson, intervju 2019) 

 

Svensk filmindustri och reklamfilmproduktion har långa traditioner och projekten består av 

många specialister. Reklamproduktion sker i tydliga maktförhållanden mellan kund och upp-

dragstagare enligt Vaigur (2014). På produktionssidan finns en tydlig processordning mellan 

reklambyråvärlden och de som utför det filmiska hantverket. Reklamfilm har ett högre värde 

än att bara sälja en vara eller tjänst. Den är ofta fascinerande och har ett underhållningsvärde 

för tittaren som går utanför den strikt kommersiella funktionen. I Sverige gör vi bra reklamfil-

mer men vi gör dem med reklambranschens relativt långa ledtider. I arbetet med den här stu-

dien berättade Linn Tagesson (intervju, 2018) som är grundare till Babyshop.se att de efter tio 

minuter kan se om en marknadsaktivitet fungerar eller inte.  De kan behöva ändra ett koncept 

efter en timme.  

 

Nyfikenheten till den här undersökningen kom med genombrottet för ett par företeelser. Den 

första är iPhonen som föddes 2007 (IDG, 2018). Den var inte den första mobilen med kamera 

Research 
Clarifi cation Descriptive Study I Presciptive Study Descriptive Study II

Design Research Methodology – DRM
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eller den första som använde små program för att tillgodose olika behov hos användaren. Den 

var inte först med att kunna kopplas upp på Internet. Men den slog igenom brett och har till-

sammans med konkurrerande smartphones förändrat hur vi använder och vad vi använder en 

mobiltelefon till. Idag är den ett fullskaligt kompetent medieproduktionsverktyg i händerna 

hos både professionella producenter och människor som vill interagera i sociala medier. Den 

andra företeelsen är hur smartphonen har förflyttat våra konsumtionsmönster – hur vi handlar 

och sköter andra transfereringar via smartphonen. Det finns en vi-kan-själva aspekt hos båda 

de här företeelserna som den här studien intresserar sig för. Om reklamfilmproduktionen ska 

hänga med i e-handelns snabba behov av kommunikationsaktiviteter så behöver den lära sig 

hur man organiserar så att man helt enkelt får vara med och producera. Tagesson (intervju, 

2018) tycker att hon alltid får ut mer av en person som sitter in-house, att det är ett måste och 

att man missar mycket med distans mellan kund och byrå. 

 
”Man skulle få betydligt mer timmar som byrå om man var på plats i bolaget. För det är då 

de här bollarna skulle komma. ’Kan du hjälpa till med det här och det här’, sådant som hela 

tiden dyker upp. Närhet är bara bra för kvaliteten.” 

(Tagesson, intervju 2018) 

 

1.2 STUDIENS FÖRFATTARE 

Jag har en förförståelse kring produktion av reklamfilm.  I den designvetenskapliga diskuss-

ionen är jag ett exempel på en ‘insider’ som beforskar den egna professionen. Detta förhåll-

ningssätt och perspektiv är en vanlig företeelse inom den typen av designforskning som kan 

rubriceras som “forskning för design” (Frayling, 1993) och den här undersökning är ett exem-

pel på det. Under 90-talet arbetade jag som producent, copywriter och regissör inom video-

produktion och television. Produktionerna och uppdragen sträckte sig från beställningsfilm 

såsom information- och marknadsföringsfilmer till reklamfilmer, barnteve och sportteve. Fö-

retaget där jag var anställd mellan 1994 och 2001 hette Decam AB. Som många andra pro-

duktionsbolag under den tiden hade Decam en diversifierad verksamhet. Företaget utveckla-

des till en kommunikationsbyrå med nya affärsområden såsom webbyråverksamhet och re-

klambyrå. Från 2001 och fram till och med 2006 arbetade jag som egenföretagare inom 

samma segment – videoproduktion. Och från 2006 till dags dato är jag universitetsadjunkt på 

Linnéuniversitetet i Kalmar i ämnet medieproduktion. Jag undervisar i kreativa processer 

såsom manusarbete, projektledning och utvecklingsmetoder, videoproduktion och stillbildsfo-

tografi. Bredvid min tjänst driver jag fortfarande en egen liten produktionsverksamhet och 
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genomför uppdrag inom olika områden. 80 procent av uppdragen handlar om stillbilder. Det 

är mot den bakgrunden, att professionellt ha sett verktyg, processer och digitalisering av me-

dieproduktionen förändras och demokratiseras som jag genomför den här studien.  

1.3 PROBLEMDISKUSSION OM VÄRDEFULL REKLAMFILM 

I den här uppsatsen används värdefull reklamfilm som ett viktigt begrepp. I det här avsnittet 

förklaras vad begreppet kan betyda avseende reklamfilm. För att göra det används vissa delar 

av intervjumaterialet, dvs undersökningens resultat, som ligger till grund för fallstudien. 

 

Utifrån ett multimodalitetsperspektiv så är den förhållandevis enkla reklamfilmen ett bra ex-

empel på ett medierat uttryck som uppstår när produktion och design sammanblandas (jfr 

Kress och van Leeuwen, 2001). Detta har att göra med att när reklamfilm skall produceras 

snabbt och, förhoppningsvis, effektivt, så tenderar design i termer av planeringsaktiviteter bli 

underordnade aktiviteter som har att göra med själva färdigställandet av den gestaltande medi-

eartefakten. Detta betyder dock inte att det är alldeles lätt att utröna vilka slags effekter en dy-

lik sammanblandning faktisk har i termer av mening och betydelser, mer än i generella drag 

såsom att en film fungerar som reklamenhet eller ej. För att utröna sambandet mellan strata 

och realiserad semiotiskt potential måste en mycket substantiell och detaljerad multimodal be-

tonad analys av det mediala objektet ske, och det avstår jag från i denna uppsats. 

 

 Det är frestande att använda begreppet effekt som i att skapa reklamfilm som får önskad ef-

fekt. Effekt är mätbart. Det finns många teorier och modeller som handlar om kommunikat-

ionens effekt. Laswells (1948) var tidig när han ville mäta effekten hos propaganda. Den inne-

håller enheterna Vem säger Vad med i vilken Kanal med vilken Effekt. Modellen används 

fortfarande. I den här undersökningen intar vi medieproducentens perspektiv – reklamfilms-

producentens. För medieproducenten så skapas värde i att göra en bra film som underhåller 

och fascinerar tittaren kopplad till ett erbjudande och ett varumärke. Det finns också ett egen-

värde i att utöva ett konstnärligt hantverk med de konventioner och berättartraditioner som tar 

lång tid att erövra färdighet i. 

 

Axel Laubcher är reklamfilmregissör sedan 1992 med Stockholm som bas. Han har varit delä-

gare i olika reklamfilmproduktionsbolag och sedan 10 år är han delägare i bolaget Social Club 

där han också är verksam som regissör. 
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”Filminspelning är väldigt hierarkiskt framför allt. Jag gör ju inte reklamfilm för mig 

själv. Och inte för byrån heller. Det är ju för en kund, en produkt. De behöver sy-

nas.” 

(Laubcher,  intervju 2018). 

 

Axel Laubcher svarar på frågan om reklamfilmproduktionsyrken. 
 

”Jag tycker det är väldigt bra att vi är duktiga på film. Ingen här är intresserad av reklam. 

Vi vill göra film. Kanske göra TV. Egentligen vill vi göra långfilm. Det är inte så att vi 

egentligen vill göra reklamfilm. Vi är väldigt bra på att få ett manus och göra om det. Och 

göra casting och location och hur ska man hitta nån tonalitet och atmosfär.”  

(Laubcher,  intervju 2018) 

 

Laubcher (intervju. 2018) beskriver i det här läget en organisationskultur som han själv varit 

med och byggt upp på svenska produktionsbolag. Det är filmmakandet som är passionen i ar-

betet på ett produktionsbolag, filmmakandet och adaptionen av manus till rörlig bild.  

 

Bergström (2014) beskriver reklamfilmen som en enhet i reklamarbetet. Andra delar består av 

det som han kallar för konceptet, idéer, kampanj och enhet. Enheten är det i arbetet som möter 

användaren. Det är den minsta beståndsdelen som förutsätter en strukturerad strategisk och 

planerad process. I den här processen inlemmas också de olika professionerna och aktivite-

terna som krävs för att reklamarbetet skall kunna utföras professionellt och i samverkan med 

betalande uppdragsgivare. Reklambranschen använder många titlar och det råder tydliga hie-

rarkier och god ordning i vad som ska göras först och vad som ska följa sedan. Uppdragen 

följer en given ordning där olika professioner med tydliga maktrelationer interagerar för att 

skapa reklamproduktion. Bland utförare eller producenter inom reklamarbete finner vi re-

klambyrån. Vaigur (2014) har i sin avhandling intresserat sig för hur arbetet med reklam fun-

gerar och hur de maktförhållande som finns mellan köpare av reklam och utförare av reklam-

produktion fungerar. Reklambyrån är det företag som enligt normen står närmast kunden som 

äger en produkt och behöver köpa reklam. Arbetsrollerna på reklambyrån kan vara många 

med rollerna Art director, Copywriter, Originalare, Planner, Produktionsledare och Projektle-

dare beskrivs som normala roller i reklambyråns arbetsgrupp. Men för att kunna utföra upp-

dragen ner på enhetsnivå så behövs det underleverantörer. Vaigur skriver (2014) att det på en 

reklambyrå kan det exempelvis förekomma en speciell yrkesroll som kallas för art buyer som 
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är specialiserad på att göra just uppköp av specialisttjänster så som stillbilder eller filmpro-

duktion. 

 

Produktionsbolaget är specialiserade inom audiovisuellt berättande och äger i regel teknik för 

att kunna utföra film- och ljudproduktion. Laubcher (intervju 2018) säger att grundkompeten-

serna inom reklamfilmsproduktion är ”en fotograf, en regissör om det finns ett manus”. Om 

det inte finns ett manus behöver man någon som också skriver ett manus.  

 

Den som har ansvaret för att gestalta en reklamfilm är regissören som jobbar i nära samarbete 

med fotograf och medverkande. Många regissörer är också manusförfattare. En del copywri-

ters som arbetar på reklambyrå är bra manusförfattare. Produktionsbolagets uppdragsgivare är 

ofta en reklambyrå. Under själva uppdraget bildas då en organisation som består av männi-

skor från reklambyrån, deras kund som äger en produkt och ett varumärke samt produktions-

bolagets personer med specifika funktioner som regissör, producent, fotograf, klippare och 

postproducent. Till produktionsbolagets organisation tillkommer frilansande specialister 

såsom ljudproducent, animatör, skådespelare och musikkompositör. Hierarkin är omfattande 

och inte sällan består den av flera nivåer som också avspeglas i hur transferering av pengar 

sker. Varumärkets ägare betalar reklambyrån som betalar produktionsbolaget som betalar spe-

cialister. Det krävs en omfattande projektadministration och avtal som reglerar gestaltningen 

av en enhet i reklamproduktionen – en reklamfilm. Holmström, copywriter, skriver i boken 

Ord till salu (2008) om byråns arbete med film. 

 
”Det är dyrt och alla bryr sig så mycket om det. Både byrå och kund. Alla kallas in. Alla 

vill visa sig från sin bästa sida och alla ska tycka. Som copywriter är det lätt att man skriver 

en för lång film.” (Holmström et, al. 2008:27) 

 

Citatet ovan illustrerar reklamfilmens status inom hela reklambranschen och att valet av den 

typ av reklamenhet väljs i arbete med kampanjer. E-handeln är en verksamhet som till sin na-

tur har möjlighet att genomföra snabba beslut. Vägarna mellan management, lagerhållning 

och butiksupplevelse är snabba.  

 

Laubcher förklarar att för honom innebär begreppet värdefull reklamfilm flera saker 

(Laubcher, intervju 2018). För honom som regissör ligger värdet i utmaningen och konstfor-

men att kunna berätta en historia på 20 eller 30 sekunder, att kunna vara kortfattad och som 



   
 

ME 2019 

 
 

9 

han uttrycker det ”on the point, on the dot”, precis och poängfull i berättandet. För tittaren 

tycker han att reklamfilm ska vara underhållande. Som reklamfilmregissör vill han att tittaren 

ska tycka att filmen ska vara de bästa 30 sekunderna som tittaren haft, att hans jobb som re-

gissör är att underhålla. 

 

Sveriges största och äldsta reklamtävling heter Guldägget. De har delat ut guldägg i en årlig 

tävling sedan 1961 och kan anses vara normerande för reklambranschen i Sverige. Man tävlar 

i det som kallas kreativitet. Guldägget är det mest prestigefyllda reklampriset man kan få i 

Sverige och är normerande för hela kommunikationsbranschen. Det finns två kategorier för 

film, en för kortare film upp till sextio sekunder och en för längre filmer, minst 61 sekunder 

långa. Guldägget (guldagget.se 20180220) förklarar själva på sin webbplats att de slår vakt 

om reklamens kreativitet. Guldäggets organisation hävdar att de lyfter fram det bästa, mest 

nyskapande och smartaste inom kommunikation. Guldägget lägger i beskrivningen av täv-

lingskategorierna vikt vid hantverket och designen inom kommunikation. Både Laubcher (in-

tervju 2018) och Guldägget kan sägas representera branschen. Underhållning och kreativitet 

är för dem viktiga ord som kan sägas hjälpa till att definiera begreppet värdefull reklam. Från 

reklamfilmsproducentens perspektiv är det viktigt att berätta så att publiken fängslas och fa-

scineras av reklamfilmen. Det är viktigt att berätta bra och som Guldägget uttrycker det, smart 

(guldagget.se 20180220). Att knyta ett varumärke och ibland ett precist erbjudande till ett un-

derhållande medierat uttryck är kärnan i det som anses vara värdefull reklamfilm.  

 

Reklamköparen har naturligtvis en tydlig utgångspunkt i att de aktiviteter som ska resultera i 

ökad försäljning av en vara eller tjänst. Tagesson menar att begreppet värdefull reklamfilm 

(Tagesson, intervju 2018) riskerar att bli ett flummigt begrepp och att hon hellre pratar om 

säljbegreppet. Hon berättar att man som e-handlare kan bli avskräckt från att genomföra akti-

viteter som inte är enkelt mätbara. Personer som sysslar med e-handel är vana att kunna mäta 

resultatet direkt. Samtidigt menar Tagesson (intervju 2018) att det kan vara en vinst om en re-

klamfilm är underhållande samtidigt som den uppfyller ett specifikt syfte. Babyshop har säl-

lan använt konventionellt reklamfilm i babyshops marknadsföring men när företaget hade för 

många barncyklar på lagret bestämde de sig för att anlita artisten Dogge Doggelito till en film 

med avsikt att sälja cyklar. I filmen cyklar artisten på små barncyklar i olika stadsmiljöer. 

Dogge Doggelito originalskrev också en reklamfilmsjingel. Det Tagesson beskriver är en re-

klamfilm där underhållningsvärdet kan kopplas till ett specifikt syfte – att rensa lagret från 

barncyklar. Studiens respondenter har inte en exakt samsyn när det kommer till begreppet 
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värdefull reklamfilm. Däremot visar intervjuerna att i begreppet värdefull reklamfilm som 

ryms med är ett strikt ekonomiskt perspektiv. Den här studien utgår från medieproducentens 

perspektiv, i det här fallet reklamfilmsproducentens. Därför är det rimligt att förklara begrep-

pet värdefull reklamfilm i termer som kreativ och underhållande. Också det gestaltningstek-

niska hantverket kan kopplas till begreppet värdefull reklamfilm. Informanterna har i studien 

ingen rak samsyn i fråga om begreppet värdefull reklamfilm men det finns heller ingen mot-

sättning mellan e-handlarens syn på ett syfte med sälj, reklamfilmregissörens fokus på under-

hållning och branchorganisationens värdesättande av kreativa idéer och hantverksskicklighet. 

I interaktionen mellan de som ska producera en reklamfilm och de som ska använda den för 

ett värde möts olika viljor och värderingar i aktiviteten att skapa reklamfilm.  

 

I utbytesteorin, Uses and gratification theory (Blumler och Katz, 1974) definieras olika behov 

som driver mediekonsumenten att delta som användare i en medierad kommunikation. Istället 

för att se människan som en mottagare i en kommunikationsprocess så ses hon som en använ-

dare, en brukare av kommunikation och som utifrån egna behov gör aktiva val i processen, 

exempelvis att uppmärksamma, titta färdigt på och underhållas av en reklamfilm. Det är en 

teoribildning som ger en mer jämlik symmetri mellan producent och brukare. Den återfinns 

ofta idag i reflektioner kring de nya digitala medierna som brukar kallas sociala medier. De 

fem grundbehoven är flykt, socialt deltagande, identifikation, information & lärande samt un-

derhållning. När de här behoven kopplas ihop med syfte att skapa intresse kring ett varumärke 

eller sälja en specifik produkt, vara eller tjänst, i en reklamfilmproduktion kan vi anta att pro-

duktionen eller filmen vill vara just värdefull för användaren, dvs för den som lyssnar och tit-

tar på filmen. Professionell reklamfilmproduktion kan utifrån respondenternas svar vilja till-

fredsställa ett eller flera användarnas behov varav underhållning är ett av dem. Utifrån respon-

denternas svar och studier av branschnormer kan studien hävda att värdefull reklamfilm tar 

tittarens behov på allvar samt uppdragsgivarens syfte med filmen – att sälja en produkt och 

marknadsföra ett varumärke med hjälpa av en underhållande filmisk berättelse skapad med ett 

skickligt hantverk. Den här delen av undersökningen handlar om att reflektera och studera 

över begreppet värdefull reklamfilm. Ett värde av fungerande reklamfilm i ett marknadseko-

nomiskt perspektiv är att skapa försäljning av en produkt samt igenkänning och hågkomst av 

ett varumärke. 

 

Litteratur, forskning och läromedel om reklam (Bergström, 2014) återkommer ofta till 

den reklamproduktionen som skapat normen för värdefull reklam – reklambyrån DDS’s 
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lansering av Volkswagen Beetle på den amerikanska marknaden 1959. I avhandlingen 

Samarbete med individualister – reklamproduktion i prat och praktik (Vaigur, 2014) ci-

teras kreatören Della Femina (1970/2010: 28). 

 
“In the beginning there was Volkswagen. That’s the first campaign which everyone can 

trace back and say, ‘This is where the changeover began.’ That was the day when the new 

advertising agency was really born, and it all started with Doyle, Dane, Bernbach.” 

 

Reklambranschen har varit lyckosamma i att berätta berättelsen om sig själva, och den återbe-

rättas såväl inom forskningen och fiktionen. Den framgångsrika dramaserien Mad Men tar av-

stamp när den moderna reklambranschen föds i New York med den här typen av kreativa 

kampanjer. Vi är många lärare som har visat de där Volkswagenannonserna för elever och 

studenter.  

1.4 TIDIGARE FORSKNING 

I det stora hela, mig veterligen, så går det att konstatera att det inte finns speciellt mycket ve-

tenskaplig och akademisk betingad forskning kring ämnet reklamfilmsproduktion. Det är till 

exempel noterbart att i en av de mera kända vetenskapliga journalerna som handlar om mark-

nadsföring (International Journal of Advertisement) så handlar de flesta artiklar som berör re-

klamfilm enbart om produktplacering och/eller publikreaktioner.  De flesta undersökningar 

som görs kopplat till reklamfilmsproduktion genomförs av praktiker och branschföreträdare 

och publiceras på olika branschrelaterade forum, såsom bloggar eller branschspecifika websi-

dor. Ett kanske typiskt exempel på detta är diverse forum där fotointresserade förmedlar sin 

egna insikter om ljussättning, fototekniker och postproduktionsmetoder som gör så att bilder 

ser bra utifrån olika estetiska konventioner. Det finns dock några relevanta exempel på veten-

skapligt genomförda undersökningar som är publicerade i forskningsjournaler eller i annan 

forskningslitteratur.  

 

I en studie av Vaigur (2014) undersöks den maktdynamik som finns mellan uppdragsgivare 

och uppdragstagare inom reklambranschen. Hans utgångspunkt (Vaigur, 2014) är att ifråga-

sätta organisationsforskning som talar om antingen distans mellan parterna eller närhet. Stu-

dien kommer istället fram till att distansen mellan uppdragstagare och uppdragsgivare skiftar 

beroende på vad och vilka aktiviteter som utförs. Studien bygger på omfattande observationer 

av reklamarbete på en reklambyrå. Han undersöker också hur medarbetare pratar om sitt 
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arbete och vad de egentligen gör, både i avskildhet och i grupp. Också där finns en dynamik 

där medarbetarna går in och ur olika former att arbeta men där bilden av kvalitativt arbete är 

något man gör i avskildhet.  Ytterligare intressanta teman i den här forskningen är arbetets 

fragmentisering och i vilken omfattning den är i reklambyråarbete. Den studien går att knyta 

an till hur vi i den här studien har organiserat laborationen att göra reklamfilm på en dag. I 

den här case-studien undersöks hur det är att producera inbäddad hos en kund som produkt-

ionsteam i en liten organisation inom e-handeln. En utgångspunkt för den här studien är att 

även under inbäddade förhållande är relationerna mellan och arbetssätten hos de som medver-

kar i en reklamfilmproduktion dynamiska, dvs de förändras och har olika former även under 

en så kort tidsrymd som en arbetsdag. 

 

Soila-Widman (2003) har i sin studie Kapitulationens estetik studerat organisation och ledar-

skap i svenska filmprojekt inom dramatik (Soila-Widman, 2003). Empirin i studien utgörs av 

etnografiska studier och intervjuer under flera större filmprojekt. Avsikten är att förstå den typ 

av konstnärliga projekt som en dramatisk filmproduktion utgör ur ett organisatoriskt- och le-

darskapsperspektiv. I studien berörs teman som improvisation, flow och det som kallas tyst 

kunskap i förhållande till hur arbetet organiseras i projektform. En filmproduktion är en tids-

bestämd temporär form av skapande. Det är också förknippat med stora finansiella risker. Stu-

dien beskriver den omväxlande typ av växlande ledarskap och teamdynamik som krävs för att 

en konstnärlig högriskproduktion ska ros iland. I en del av studiens resultat beskrivs det som 

kallas kapitulationens estetik. Det handlar bland annat om att hitta strategier och att som le-

dare för en filmproduktion, exempelvis som regissör, inte aktivt regissera hela tiden utan vara 

lyhörd och låta konsten bryta fram i de aktiviteter som sker under produktionen (Soila-Wid-

man, 2003). Att adaptera den typen av strategier för att kunna producera är relevant kunskap 

också i den här studien. 

 

1.5 PROBLEMFORMULERING 

E-handeln opererar snabbt och den ställer nya kvar på hur reklam och andra marknadsaktivi-

teter ska produceras. Reklambranschen har konventioner och arbetssätt som kan lägga hinder 

och begränsa förmågan att producera reklam snabbt och lättrörligt. Konventionerna värderar 

kreativ förmåga och konstnärlig kvalitet högt och samarbetet mellan uppdragsgivare och upp-

dragstagare sker konventionellt i projektproduktion med många avstämningsmöten och stora 

värden. E-handelns digitala köpupplevelse och snabba beslutsvägar hos de som driver den 
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innebär genomgripande förändringar för hur reklamfilm kan produceras. En utmaning som re-

klamfilmproduktionen har är hur den kan göras lika snabbt och enkelt som många andra vik-

tiga aktiviteter görs inom e-handeln. 

 

1.6 FORSKNINGSFRÅGOR 
Den övergripande forskningsfrågan i den här uppsatsen är  

Hur kan detaljhandelsföretag med e-handel snabbt och med begränsade resurser göra värde-

full reklamfilm?  

Denna huvudsakliga och lite mer generella forskningsfråga kompletteras av två lite mer speci-

fika forskningsfrågor: 

1.1 Vilka fördelar respektive nackdelar kan finnas med en lättrörlig produktionsmetod ur ett 

produktions- och producentperspektiv? 

1.2 Hur kan ett supportverktyg i form av en produktionsmodell som möjliggör en dylik pro-

duktion av reklamfilm se ut 

1.7 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheter för hur reklamfilm kan produceras för de-

taljhandelns e-handel i mindre organisationer. Fortsättningsvis är syftet att ta fram, pröva och 

utvärdera en produktionsmodell som ett litet team kan använda för att producera reklamfilm 

med begränsade resurser och tid. Förhoppningen är att modellen ska främja produktion av re-

klamfilm i team samt att kunskapen användas i utbildningssyfte för aktörer inom e-handeln 

och för medieproducenter. 

1.8 AVGRÄNSNINGAR 

I det här avsnittet beskrivs fallstudiens begränsningar i tid, hur den är skapad, var den är gjord 

och vem den berör.  

 

Det laborativa momentet genomförs under en produktionsdag på Skrufs glasbruks AB som 

ligger i orten Skruv. Företaget bedriver e-handel i relativt liten skala. Case-studien är att pröva 

en lättrörlig produktionsmetod. Avsikten är att producera en reklamfilm i ett litet team med 

små resurser vad gäller tid med ambitioner att upplevas som en film som har det som kan be-

nämnas som relativt hög Production Value. Eriksson (2013) beskriver Production Value som 

ett begrepp som innefattar val av teknik och estetik och bidrar till det som en publik upplever 
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som högt eller lågt produktionsvärde hos en audiovisuell produktion. Filmen skall marknads-

föra en av Skrufs produkter, vasen Kolonn, som kommer att finnas tillgänglig vid e-handel. 

Skrufs glasbruk har egen design, produktion och försäljning. Varumärket riktar sig till ett 

köpstarkt segment på en nationell och internationell marknad. Andra försäljningskanaler än e-

handeln/webbplatsen innefattar den egna butiken i orten Skruv, design- och detaljhandelsföre-

taget Svenskt tenn samt en mängd inredningsbutiker runt om i Sverige. Studien är alltså tänkt 

att bidra med en modell som kan tillämpas hos företag inom detaljhandeln som är verksamma 

inom e-handel som omsätter 10-50 miljoner per år. I den gruppen av företag finns begränsade 

resurser att investera i reklamproduktion och de drivs ofta som familjeföretag med enkla orga-

nisationer. Skrufs är ett exempel på ett sådant familjeföretag. 

 

Studien genomförs av ett team på fyra personer som består av en medieproducent (studiens 

författare) med gestaltningskompentens inom videoproduktion, en professionell copywriter, 

en universitetsadjunkt i entreprenörskap och en professionell postproducent inom videopro-

duktion. Personerna har mellan 10-25 års professionell erfarenhet av medverkan i kommuni-

kationsprojekt. 

 

Tekniken som används i studien är en Sony A7 kamera samt programmen Adobe Premiere, 

Apple Garageband, Adobe Illustrator och Adobe Aftereffects. Den kan betecknas som pro-

fessionell men lätt. Det är den typen av teknik man kan tänkas finnas hos både konsulter inom 

reklamfilmproduktion men också teknik som man kan tänkas ha som egen investering inom 

detaljhandel/e-handel. Tekniken motsvarar en investering om 30-50 000 kr plus moms.  

 

1.9 VETENSKAPLIGT OCH BRANSCHRELATERAT BIDRAG  

Studien avser att bidra vetenskapligt med empiriskt baserad kunskap om hur e-handeln ställer 

nya villkor på medierad kommunikation, och särskilt reklamfilmproduktion, och vad impli-

kationerna är för de som de facto medierar reklamkommunikationen i formen av rörlig bild 

med ljud.  Utifrån ett semiotiskt perspektiv, så kan man därför säga att studien hjälper till att 

belysa viktiga och relevanta meningsbärande faktorer som uppstår i gränslandet mellan de-

signstratat och produktionsstratat (Kress och van Leeuwen, 2001) i och med att både design 

och produktion är särdeles sammanblandade i skapandet av värdefull reklamfilm.  
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För branschaktiva är avsikten att studien kan bidra med en modell för hur arbetet med reklam-

filmproduktion kan organiseras avseende resurser och produktionsprocess. Studien bidrar del-

vis med att belysa hur en produktionsmodell tar hänsyn till att branschaktiva också är ‘van-

liga’ människor som lever sociala liv där barn ingår och tar plats. Den har genomförts under 

normal arbetsdag där barnomsorgstider är en faktor. 

 

Uppsatsen svarar också på uppmaningen om att överföra agila metoder till andra sektorer ut-

anför IT-sektorn som Jansson (2015) framför i sin avhandling ”Agila projektledningsmetoder 

och motivation.”  

 

Jag kan också identifiera en potentiell spin-off-effekt som kan betecknas som kvasiakademisk 

och har att göra med att nämnda modellen också kan ligga till grund för ett kurskoncept i re-

klamfilmproduktion för medarbetare och aktörer inom svensk detaljhandel. Löwgren (2015) 

skriver att det finns en viktig skillnad mellan en internt intressant forskningsfråga och en som 

är externt intressant. Det som är internt relevant är det som andra forskare och intressenter 

inom akademin kan se som ett viktigt bidrag inom ett fält. Det som är externt intressant är det 

som kan bidra med ny kunskap och vara relevant utanför akademin. I mitt tycke så är denna 

uppsatsens bidrag framförallt externt. 

 

 

 

 

  



   
 

ME 2019 

 
 

16 

2. TEORI 

Fallstudier, case-studier, kan användas för att utvärdera teorier och modeller (Denscombe, 

2014).  Syftet med själva fallet blir då att få forskaren att upptäcka om det en teori förutsäger 

faktiskt uppstår i praktiken i en verklig miljö. Det kan beskrivas som en induktiv forsknings-

ansats vilket betyder att kunskap produceras utifrån ordnade erfarenheter. På detta vis kom-

mer fallstudien antingen att bekräfta det som en teori, eller modell, utfäster genom att visa på 

hur en reell applikation fungerar under specifika villkor, eller inte, eller till viss grad vilket är 

vanligt. I designvetenskapliga fall brukar sådana resonemang passa in i relation till det som 

brukar benämnas för experimentella studier eller laborativa studier. Denna uppsats är ett ex-

empel på en sådan slags designforskningsansats.  

 

Som sådan genererar denna designforskningsansats kunskap om både ‘filmdesign’ och kun-

skap för design (jmfr m. Horvath, 2001) genom att på ett transparent och förhoppningsvis tyd-

ligt sätt klargöra orsakssammanhang som påverkar en filmproduktionsprocess på gott och ont, 

vad som brukar rubriceras som “framgångsfaktorer” (Chakrabarti och Blessing, 2009). Design 

som process finner vi i många verksamheter och filmproduktion är en av dem. I enlighet med 

Swenberg och Eriksson (2012) är det fruktbart att analysera och förhålla sig till filmprodukt-

ion på ett vetenskapligt sätt utifrån ett designperspektiv då filmproduktion varken är en renod-

lad konstnärlig verksamhet eller en renodlad industriell process. Den här studien följer den te-

oribildning inom designvetenskapen som är förknippad med Blessing och Chakrabarti (2009) 

såsom den manifesteras i DRM, a Design Research Methodology (Blessing och Chakrabarti, 

2009). Denna inriktning inom designvetenskaplig forskning är traditionellt kopplad till ingen-

jörsyrket. Detta betyder att denna forskningstradition i stort handlar om att finna bättre lös-

ningar på problem som skulle kunna betecknas som processrelaterade, dvs att göra otillfred-

ställande situationer och processer till fördelaktiga (Simon, 1981). Enligt Simon (1981) så in-

begriper detta sätt och metoder att hantera föränderliga villkor inom en viss miljö och/eller or-

ganisation, det vill säga att omforma och anpassa diverse designprocesser så att de blir mer 

effektiva och ändamålsenliga. Med andra ord så handlar denna designvetenskapliga inriktning 

om att definiera orsakssammanhang i komplexa processer för att möjliggöra införandet av 

verktyg som i grund och botten är processförbättringsmodeller.  

 

DRM som forskningsmetodologiskt ramverk försöker skapa en vetenskaplig styrning, utan att 

ge avkall på nödvändig flexibilitet och iterationer för den designforskaren som utvecklar för-

bättringssystem ute i en verklig situation (Chakrabarti och Blessing, 2009;  
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Cash och Culley, 2015). Avsikten med ett sådant ramverk är alltså att erbjuda sätt att hantera 

komplexitet och de vanliga utmaningar som är besvärande för vetenskapliga forskningspro-

jekt som innefattar studier av specifika fall som utspelar sig i exempelvis näringslivet. Cash 

och Culley skriver om tre nyckelutmaningar och frågor kopplade till det som de rubricerar 

som “experimentella studier” inom designforskningsområdet (2015). Först är det utmaningen 

som har att göra med dynamiska effekter, hur kan forskaren isolera och identifiera sökta ef-

fekter då själva studien i sig också genererar effekter? Vad är en generell slutsats och vad är 

en specifik slutsats? Det sistnämnda diskuteras ofta i termer av det som kallas Hawthorne-ef-

fekten. Den andra utmaningen är en aspekt av den första och har specifikt att göra med sökt 

generaliserbarhet som kan vara svår att uppnå utan kontrollgrupper eller placebo. Den tredje 

utmaningen har att göra med relevans och vetenskaplig validitet, hur kan fallet/laborat-

ionen/experimentet på ett tillfredställande vis illustrera en reell och existerande situation? Det 

är utmaningar som är svåra att hantera för designforskare som undersöker system och feno-

men genom laborativa ansatser. DRM-ramverket överbryggar dessa utmaningar på flera vis, 

främst genom sitt sätt att uppmuntra forskaren att vara transparent och utveckla/visa på empi-

riskt baserade påverkansscenarios, ofta genom modeller såsom reference model, samt att för-

ankra sin experimentella studie i tidigare forskning och relevant teori (jmfr m. Cash och Cul-

ley, 2015).   

 

I den här undersökningen är processperspektivet det som avses att undersökas. Samtidigt är 

det så att målet med processen här är att skapa en fungerande reklamfilmproduktion som kan 

ha en avsedd och gynnsam effekt för uppdragsgivaren. Uppsatsen genererar inte bara kunskap 

om filmproduktion, utan också relevant kunskap om filmen som ett medialt objekt som berät-

tar något. Även om detta perspektiv i denna uppsats är underordnat processperspektivet så 

finns det med då filmens process också kan bedömas utefter vilken ‘effekt’ själva filmen har. 

Det finns alltså här ett slags antagande att om inte kreativitet och processhantering är före-

dömligt hanterade och optimalt anpassade så blir inte heller filmen värdefull. Det gäller också 

val av teknologi och utrustning. Detta lite mer objektcentrerade perspektiv diskuteras bland 

annat av designteoretikern Lupton (2017) som gör gällande att design är ett slags historiebe-

rättande. Designade objekt kan därför anses manifestera en berättelse, och design handlar om 

att utvinna ett berättarpotential som blir användbart för användaren.  Om vi väljer att se en 

filmproduktion som en designproduktion så mynnar den ofta ut i en upplevelse men ett tydligt 

narrativ jämfört med många andra designprocesser. En film är linjär och har ofta en röst som 
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äger narrativet. I den här uppsatsens fallstudie kan vi hävda att vasen Kolonn äger filmens be-

rättelse. Och målet för processen är att sälja exemplar av den vasen on-line. 

 

2.1. Agilitet 

Agil betyder lättrörlig. IT-branschen har liksom reklam- och reklamfilmsektorn kundförhål-

landet i centrum för det som skapar affärer och organiserar arbete. Arbete sker ofta i avslu-

tande projekt. Termen agil används flitigt av föreläsare och tekniker runt om i världen när 

man vill beskriva en metodik som inte följer en projektmall med tydliga avstämningspunkter 

eller ett i förväg uppsatt exakt mål som projektet ska klara av. En slagning på ordet ”agile de-

velopment” ger i skrivande stund 191 miljoner träffar på Google. Vi kan konstatera att det an-

vänds men vad menas med det och hur kan det appliceras i den här studien? Begreppet använ-

des och blev känt i samband med att en grupp av medarbetare och ledare inom IT-

systemutveckling författade Det agila manifestet (Beck et al. 2001). Manifestet börjar pam-

pigt och upproriskt i fyra punkter som återger författarnas värderingar och grund för en bättre 

utvecklingsmetodik och projektledning avseende utveckling av programvara. 

 
Värderar individer och interaktion framför processer och verktyg 

Värderar samarbete med kunden framför att förhandla om kontrakt 

Värderar att reagera på förändringar framför att följa en uppgjord plan 

Värderar fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation  

(Beck et al. 2001) 

 

De här fyra värderingarna följs sedan av tolv principer som upphovsmännen anser ska använ-

das vid utvecklingsprocesser. Ingen annan förklaring eller fördjupning sker i manifestet. I 

Janssons (2015) avhandling Agila projektledningsmetoder och motivation beskrivs en mängd 

metoder som utgår från manifestet och idag använder begreppet agil. Gemensamt för dem är 

att de syftar till att ge organisatoriska förutsättningar för att kunna arbeta med utvecklingspro-

jekt där man lär sig genom att skapa tillsammans, lättrörligt och med god hushållning av re-

surser. Jansson (2015) beskriver hur olika agila metoder och hur den kan påverka deltagare i 

ett projekt. Han föreslår också att kunskapen kring det agila arbetssättet som uppkommit inom 

IT-sektorn kan överföras till andra verksamheter. Den här studien vill pröva hur agila arbets-

metoder kan appliceras på reklamfilmproduktion. Det är precis det som Jansson (2015) före-

slår i sin avhandling, att kunskaperna om agila arbetsmetoder kan överföras på andra typer av 

projekt. Reklamfilmprojekt kan vara just sådana projekt där agila metoder kan utgöra ett 
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kompletterande sätt att skapa en film. En vidare tolkning av begreppet agil inom projektpro-

duktion är att den agila metoden är prövande och bygger på en tätare och mer spontan kom-

munikation hos de som arbetar i ett projekt och mellan både uppdragstagare och uppdragsgi-

vare. I Janssons (2015) studie finner vi nedanstående citat som förklarar den radikala skillna-

den en projektproduktion som börjar med ett tydligt fast mål och en agil projektproduktion.  

 
”Ett alternativ till planera-först-gör-sedan är att arbeta evolutionärt, dvs. i inkrementellt och iterativt. 

Det innebär att systemet utvecklas litet i taget och att delresultat och gjorda erfarenheter utvärderas 

ofta och att både systeminnehåll och planen för arbetet justeras baserat på det lärande som kommer av 

att kunna utvärdera konkreta delresultat.” 

(Jansson, 2015:11) 

 

De aspekter som ligger nära till hands att överföra från agila projekt till reklamfilmspro-

duktion den iterativa utvecklingstanken och den frekventa utvärderingen som också ska 

genomsyra ett agilt tankesätt. Även ordets ursprungliga betydelse lättrörlighet är en 

egenskap som är intressant för den här studien att pröva. Vad gäller de fyra grundvärde-

ringarna så är särskilt den första och tredje av särskild betydelse att ha med i den här 

studien, dvs att värdera människors förmåga och interaktion framför verktyg och pro-

cesser samt att våga reagera på de förändringar som kan uppstå under en utvecklings-

process.  

 

Det finns också kritik mot agila metoder och en vanligt förekommande kritik är att agila me-

toder inte fungerar i större projekt med utspridd geografi och där intressenter/stakeholders va-

rierar. Alistair Cockburn, en av författarna bakom Det agila manifestet säger i en intervju 

(IDG., 20130325) att agila metoder fungerar för mindre projekt som webbprojekt eller under-

sökande projekt men inte för Nasas rymdskyttlar eller läkemedelsforskning. 

 

2.2 Iterativ grundtanke 

En centralt begrepp inom agila metoder, precis som inom ‘forskning för design-studier',  är 

ordet iterativ. Iteration betyder uppredande och det översatt till projektproduktion betyder 

människor arbetar med utvecklingsprocessen i loopar. Enligt Perspektivmetodens (Werners-

son et al., 2006) utvecklingsprocess har man med sig olika perspektiv under en utvecklings-

process. Perspektiven är det ekonomiska, det tekniska och användarperspektivet. Under pro-

jektets gång ser man till att de här perspektiven hålls i balans och när man känner att man 
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behöver utveckla eller balansera upp något av perspektiven så gör man i teamet en loop och 

ser till att jobba om någon del. Så kan man förklara vad iterativ betyder. Det är snarare så att 

man är öppen för att behöva arbeta om och ta nya vägar i en process än att man linjärt går vi-

dare till nästa process eftersom man haft en specifik avstämningspunkt. Perspektivmetoden 

arbetades fram för telekomindustrin ur ett behov att mer kostnadseffektivt kunna hamna med 

rätt resultat oftare. Överförd till reklamfilmproduktion kan man säga att teamet som skapar 

reklamfilm snabbt behöver ha en inställning och framför allt ett mandat i arbetet som möjlig-

gör att arbeta om och ta nya beslut kring reklamfilmens gestaltning och uttryck efterhand. I 

den här studiens fall inom ramarna för en arbetsdag i tid. För att få det att fungera behöver 

teamet vara beslutsmässigt. Och för det krävs rätt organisation och ledarskap.  

 

Wernerssons (2006) redogörelse för iterativ utvecklingsmetodik är också relevant för studien. 

Rapporten baseras på ett forskningsprojekt som syftade till att med relativt små resurser 

kunna träffa sätt oftare och mer balanserat avseende utveckling av nya mobilkoncept. En del 

av de tankebanor och metoder är relevanta som bakgrund för den här studien. Perspektivmeto-

dens (Wernersson, et al. 2006) olika perspektiv är som tidigare nämnt det tekniska perspekti-

vet, det ekonomiska perspektivet och användarperspektivet. De aspekter eller processer om 

man så vill som utvecklingsprojektet ska genomgå är idégenerering, balansering, urval och 

konkretisering. Balansering och iteration kan göras när som helst under utvecklingsprojektets 

genomförande. Överfört på reklamfilmproduktion kan vi tänka oss att vi har en idé och ett 

storyboard byggd på ett i förväg bestämt reklamkoncept. Det är en reklambyrå som arbetat 

fram reklamkonceptet. När vi sedan i filmteamets kommunikation med den part som äger va-

rumärket, dvs en företagsledning, ändrar vår uppfattning om mottagaren/målgruppen till re-

klamfilmen från äldre kvinnor i Sverige till yngre i hela Europa så bör det ju rimligtvis på-

verka hur reklamkonceptet är utformat. Teamet tar då ansvar och gör en loop, itererar, och 

kommer fram till ett nytt reklamkoncept, ett nytt budskap. Det innebär förändrade förutsätt-

ningar för hela produktionens gestaltning och i det korta perspektivet innebär det en ökad re-

sursanvändning och ett stopp i produktionsprocessen. Men det ger vinster längre fram genom 

att hamna rätt i slutändan och tillsammans iterativt skapa en reklamfilm med en ny och bättre 

effekt. Den här studien undersöker hur man kan göra reklamfilm med begränsade resurser. Ett 

iterativt sätt att arbeta istället för med en vattenfallsmodell kan vara en grundtanke att pröva.  
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2.3 Uppdragsgivare och uppdragstagare inom reklamproduktion 

Schön (1983) skriver i The Reflective Practitioner om professionella praktiker där skapande 

och teknisk gestaltning är i centrum av yrkesutövandet. Hans teorier rör sig kring hur vi inom 

designarbete ska kunna reflektera och söka djupare förståelse för det vi genom systematiskt 

reflektera över hur vi skapar. Schön (1983) defenierar det reflekterande praktik som en prak-

tik genom vilken yrkesutövare blir medvetna om den implicita kunskap som de har och an-

vänder. Med implicit kunskap menas här den outsagda, den tysta kunskapen. I hans arbete un-

dersöks också förhållandet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. I det han kallar det re-

flexiva kontraktet mellan parter, uppdragsgivare och uppdragstagare, sker samspelet i ett rela-

tivt jämställt förhållande. Det bygger på samproduktion och uppdragsgivaren är med i proces-

sen som en aktiv deltagare. Det här menar Schön (1983) går emot traditionella relationer som 

bygger på asymmetriska maktförhållanden där uppdragstagaren exempelvis ser distans till 

uppdragstagaren som viktig för att upprätthålla en roll som expert inom ett givet område, det 

område som uppdragstagaren betalar för. Uppdragstagaren ser det också som viktigt i sig att 

alltid upprätthålla bilden av att ha kunskaper även när det känns osäkert. 

 

2.4 Ad hoc Organisationen 

I Henry Mintzberg teorier om organisationer kallas de olika typerna för organisationer för 

konfigurationer (Mintzberg, 1979). Mintzberg menar att en organisation och fem delar eller 

baselement som kan konfigureras på olika sätt för att på det sätt skapa olika figurationer. De 

olika delarna är den strategiska ledningen, mellanchefer, operativ kärna, teknostruktur och 

servicestruktur. Mintzberg menar att de här delarna återfinns hos alla organisationer och att de 

kan ses som element och designparametrar som vi finner hos organisationer. Hur de fylls med 

innehåll och resurser påverkar alltså hur organisationer ser ut och kan fungera. I sitt arbete de-

finierar Mintzbergs fem konfigurationer för organisationer. De är den enkla strukturen, ma-

skinbyråkratin, den professionella byråkratin, den divisionaliserade organisationen och det 

som kallas adhocracy. I den här studiens laboration kan man beskriva organisationen om en 

kombination mellan den enkla strukturen och en adhocratisk organisation. Den enkla struk-

turen återfinns enligt Mintzberg hos mindre företag som har en stark företagsledning. Den ty-

pen av företag har inte haft resurser och tid att byråkratiseras. Den återfinns också hos entre-

prenöriella företag i början av dess utveckling. Den tänkta uppdragsgivaren i den här studiens 

laboration har en liten ledning och ägarstruktur. Bruket leds och ägs av VD:n. Den tänkta 

uppdragstagaren i den här laborationen har drag av en ad hoc-organisation. En sådan 
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kännetecknas bland annat av att den saknar formaliserade processer och hierarkiska nivåer. 

Den är flexibel och medarbetarna förväntas ha hög kompetens och beslutsförmåga.  

 

2.5 Best Practice Filmproduktion 

Best Practice är enligt Bogan och English (1994) ett begrepp som används för att beskriva det 

som är den bästa praktiken i en bransch. Det är resultatet av en process där utforskandet av de 

bästa aktörernas produktionsmetoder, teknikanvändande, organisation och processer har ge-

nomförts. Undersökningen leder fram till en större förståelse för vad som är generell god 

praktik inom ett verksamhetsområde med också sin egen position och praktik i förhållande till 

sin omvärld. Att komma fram till det som kallas Best Practice kan göras genom olika strate-

gier som kallas benchmarking. Ordet benchmarking härstammar från den utmärkning på ting i 

terrängen, exempelvis stenar och träd, som en kartritare använde sig av för att skapa referens-

punkter i sitt arbete. I den här studien används intervjuer och litteraturstudier för att beskriva 

det som inom reklamfilmproduktion kan anses vara Best Practice avseende Teknikval, Pro-

duktionsprocess, Organisation och Idé/Manus. Den här studien följer ingen benchmarkning-

process bokstavligt men den har drag av det man inom ekonomiska studier kallas benchmar-

king. Studien vill studera och förstå hur de bästa i branschen skapar reklamfilmproduktion för 

att sedan göra en egen produktionsmodell som iscensätts i genom undersökningens laborativa 

designdel. Syftet med en modifierad produktionsmodell är att ge förslag på organisation, pro-

cesser och vall som gör att e-handelns krav på snabbhet vad gäller marknadsaktiviteter kan 

mötas. Den här studien behöver ta fasta på de viktiga processer och val, dvs Best Practice, 

men samtidigt kunna operera snabbare och med en annan organisation genom en modifierad 

produktionsmodell. 

 

Filmproduktion är enligt Owens (2012) konventionellt uppdelad i tre olika faser. De utgörs av 

en förproduktionsfas, en inspelningsfas och en efterproduktionsfas. På engelska kallas för 

Pre-production, Production och Post-production. Den första fasen, Pre-production, innebär ar-

bete med idégenerering, manusförfattande, gestaltning av scenografier, val av inspelningsmil-

jöer, anskaffning av rekvisita och attribut, planering av ljus och fotografi, storyboardteck-

nande samt all produktionsplanering som skall sättas på plats. Vad gäller maktförhållande så 

arbetar produktionsbolaget initialt med att få uppdraget av exempelvis en reklambyrå som ar-

betat fram ett reklamkoncept för en kund. Den andra delen, Production, är inspelningsfasen i 

processen. Den innefattar att olika personer medverkar framför kameran som skådespelare 
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eller statister, filmfotograf med eller utan medverkande, ljudupptagning och ljussättning. 

Många aktiviteter under Production syftar också till att det gestaltande arbetet kan hållas 

igång på allra bästa sätt, exempelvis hantering av mat och fika eller olika transporter som be-

höver genomföras för att filmproduktionsarbetet ska kunna genomföras. Slutligen kommer vi 

till Post-Production, en filmproduktions avslutande gestaltande del. 

 

 
Fig 2. Flöde av videoproduktionsprocess. Figuren visar en konventionell produktionsmodell (Owens & Miller-

son, 2011:52). 
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Figuren ovan (Owens, J. Millerson, G. 2011) visar hur filmproduktionsflödet löper i det som 

kallas en vattenfallsmodell (Perspektivmetoden 2006). Den har områden som ringar in olika 

aktiviteter och de behöver stämmas av och beslutas kring för att gå vidare i processen. Pro-

duktionsflödet som den här undesökningen vill pröva är istället ett agilt och iterativt flöde 

med möjlighet till korta beslutsvägar och med avstämningar som kan göras av ett litet team, 

om de behövs, och som opererar inbäddat hos uppdragsgivaren. 
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3. METOD 

Det här kapitlet har ett flertal underrubriker och designforskningsfaser i enlighet med Design 

Research Methodology.  Som tidigare nämnt, så syftar DRM till skapandet av verksamma och 

relevanta supportverktyg (Chakrabarti och Blessing, 2009), och den modell som studien avser 

att landa i är ett sådan supportverktyg. Det är en modell och metod som ska fungera som för-

slag till produktionsprocess för produktioner under liknande premisser – att med god hushåll-

ning av resurser producera värdefull reklamfilm med syfte att snabbt marknadsföra en pro-

dukt. 

 
”Design is a multidisciplinary activity occurring in multiple application areas and involving 

multiple stakeholders.” (Blessing och Chakrabarti, 2009:1) 

 

Citatet ovan griper över oerhört många strävanden och skapandeprocesser som återfinns i våra 

professionella liv. Vi jobbar med en mängd saker för en mängd olika mål och med en mängd 

olika intressenter. DRM erbjuder ett sätt för forskning för design att systematisera och organi-

sera upp arbetet i fyra steg, och genom detta skapa en tydlig styrning och målbild och ta 

forskningsprocessen i hamn och få fram ett forskningsresultat. De fyra stegen är Research 

Clarification, Descriptive study I, Prescriptive Study och till sist en Destripctive study II.  

 

 
 
Fig 3.1. Modellen visar hur den här undersökningens aktiviteter ingår i DRM-strukturen enligt (Blessing och 

Chakrabarti, 2009). 

 

I det steget som kallas för Research Clarification skall stöd sökas för forskningsfrågan och 

antaganden som görs av den här studiens författare och producent. Den här studien författas 

men den produceras också i den bemärkelsen att en laboration genomförs med syfte att skapa 

en reklamfilmproduktion och söka kunskap från den processen. Här är studiens författare 

också studiens medieproducent. I den del som heter Research Clarification handlar det om att 

Research 
Clarifi cation Descriptive Study I Presciptive Study Descriptive Study II

Design Research Methodology – DRM

Fenomenen e-handel och reklamfi lmproduk-
tion.
Litteraturstudier.
Forskningsfråga.
Teori.

Intervjuer med professionella utförare.
Defi nition av Best-Practice.
Beskriving av undersökningens syfte.

Resultat
Modiferad Best Practice Modell
Konceptuell designfas
Laboration: Reklamfi lmproduktionen
Produktionsjournal

Fokusgruppsamtal
Modifi erad Best Practice Modell vesion 2 – 
One Day Agile Production Model
Resultatanalys–Slutdiskussion



   
 

ME 2019 

 
 

26 

söka kunskap genom att sätta upp rätt slags forskningsmål och att söka stöd för det med om-

världs- och litteraturstudier som behandlar ämnet och fenomenet. 

 

I den del som heter Descriptive study I fokuseras arbete på att genomföra studier av fenome-

net som undersöks via intervjuer och observationer av professionella utförare. I den här stu-

dien intervjuas professionella aktörer inom e-handeln och reklambranschen. En viktig intent-

ion hos den här delen av studien är med hjälp av att analysera den här typen av ovanstående 

empiri få ytterligare klarhet i det som ska vara studiens avsikt och syfte. Den här studiens av-

sikt är att i det här steget beskriva det som heter Best Practice (Bogan, C. English M. 1994).  

 

Nästa steg i DRM-processen (Blessing och Chakrabarti, 2009) utgörs av steget Prescriptive 

Study. I detta steget skall kunskapen från de föregående stegen omvandlas till det som är den 

här studiens designarbete – en reklamfilmproduktion producerad på en arbetsdag från kom-

munikativt mål till färdig film. Produktionen är en iscensättning och laboration av modellen 

modifierad Best Practice. Den kan jämföras med det som kallas för conceptual design stage 

och översatt kan kallas för en konceptuell designfas. Den här studiens konceptuella designfas 

är en laboration där flera deltagare agerar olika typer av intressenter i det som kan beskrivas 

som skapandet av en reklamenehet med syfte att sälja en specifik produkt inom e-handeln. 

Den konceptuella designfasens intressanta delar är i den här studien hur man med begränsade 

resurser och tid ändå i grupp kan skapa värdefull reklamfilm. Tillsammans med produkt-

ionen/artefakten skapas också en produktionsjournal som utgör en del av det empiriska 

materialet.  

 

Det sista steget enligt DRM heter Destricptive Study II. Precis som designprojekt sker forsk-

ningsprojekt med iterationer (Blessing, L. Chakrabarti, A. 2009), forskaren arbetar i loopar, 

och där målbilden, exempelvis, en forskningsfråga behöver formuleras om efter hand. Under 

den här studiens gång är det naturligt att det vi läs oss efter hand tvingar oss att återvända till 

faserna i en ickelinjär ordning. Under den här fasen genomförs kunskapssökande processer 

som avser att analysera laborations iscensättning av det som vi har kallat för modifierad Best 

Practice och ett förslag till ett Supportverktyg. Det görs med fokusgruppsamtal. I den här fa-

sen ingår en diskussion där undersökningens empiri värderas tillsammans med undersökning-

ens empiriska teman. 
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3.1 Intervjuer & Fokusgruppsamtal 

Kvalitativa intervjuer kan delas upp i många olika kategorier och varianter. Det finns exem-

pelvis strukturerade och semistrukturerade. Intervjuer kan vara livshistorier som berättas eller 

fokusgruppdiskussioner. Zetterquist & Ahrne (2011) menar att det inte är nödvändigt att göra 

tydliga gränsdragningar. Intervjuerna i den här uppsatsen är genomförda som semistruktue-

rade samtal.  Fyra fem frågeställningar har använts och sedan har samtalet i sig givit upphov 

till nya frågor. Metoden har drag av det som Arvidsson och Rosengren (2002) beskriver som 

icke-standardiserade intervjuer, en intervjuform som används när kunskapsintresset är relativt 

outforskat. Intervjuerna i uppsatsen har spelat in och transkriberat svaren i efterhand. 

 

Som metoder för att använda professionella människors erfarenhet och kunskap används i den 

här uppsatsen kvalitativa intervjuer och fokusgruppsamtal. Den kvalitativa intervjuerna är ut-

förda som semistrukturerade samtal. De har framför allt använts för att förstå fenomenen e-

handel inom detaljhandeln och kontemporär reklamfilmproduktion. Foskugruppsamtalen an-

vändes som metod för att samtala med de personer som deltog under fallstudien Reklamfilm-

produktionen. Sammanlagt har åtta personer lämnat bidrag till den här uppsatsens empiri un-

der intervjuer och samtal.   

 

Fokusgruppen som samtalsform kan beskrivas som ett möte där människor fokuserat kan dis-

kutera ett ämne. Dalin-Ivanoff (1996) menar att gruppen kan fungera och tillföra värdefull 

kunskap om de som ingår in den delar gemensamma erfarenheter. Den gemensamma erfaren-

heten i den här uppsatsen är fallstudien och kallas Reklamfilmproduktionen. Samtidigt kan 

man dela upp erfarenheterna i två perspektiv, dels uppdragsgivaren och dels uppdragstagaren. 

Och för att nå homogenitet i samtalsgrupperna är de uppdelade efter vilka roller de haft under 

fallstudien. Uppsatsens författare har också deltagit under fallstudien som medieproducent 

och som gruppledare under fokusgruppsamtalen. Därför har fokusgruppsamtalen skett vid två 

tillfällen, det första på Skrufs glasbruk AB under en längre paus från arbetet på glasbruket. 

Det andra har genomförts på Linnéuniversitetet i Kalmar. Båda samtalen är inspelade. 

 

Urvalet av respondenter till intervjuerna och de medverkande i fallstudien har skett genom ett 

strategiskt urval. De respondenter som representerar e-handeln och reklamfilmbranschen har 

tydliga professionella meriter som gör dem lämpliga som respondenter och experter inom sina 

yrkesområden.  
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Urvalet av medverkande i fallstudien är gjort med strategisk metod. Företaget Skrufs glasbruk 

AB har startat en e-handel och de medverkanden är i ledande positioner i företaget. De och 

miljön har tidigare använts under den här magisterutbildningen (Ekblad, M. 2018). Det gick 

mycket bra att använda den miljön, hyttan, som laborativ miljö och medarbetarna på företaget 

har en positiv grundinställning till att medverka i samtal och i film. Efter samtal med uppsat-

sens handledare och Skrufs glasbruk AB’s ägare valdes företaget och två medverkande att 

ingå i fallstudien. Urvalet av medieproducenter gjordes också som ett bekvämlighetsurval. 

Svensson & Ahrne (2015) menar att valet att koncentrera sin studie på en miljö ger möjlig-

heter till att få bättre inblick. Samtidigt är valet att göra en fallstudie gjord av resursskäl. Att 

samla sex medverkande professionella människor för Reklamfilmproduktionen medefterföl-

jande fokusgruppsamtal är det som klarats av i den här uppsatsen. Det vore intressant att göra 

fallstudien i flera likande miljöer i framtiden. 

  

3.2 Etiska överväganden. 

Studiens respondenter och de medverkande i fallstudien har alla medgivit medverkan med 

namn och yrkesbakgrund. De har också skriftligt informerats att resultatet i den här uppsatsen, 

kan komma att användas i framtida forskningssyften och i undervisning. De artefakter som 

producerats i samband med fallstudien får användas i marknadsföringssyfte av det medver-

kande företaget.  

 

Uppsatsens författare har läst och tagit del av FEN:s (Forskingsetiska nämnden vid Högskolan 

i Dalarna) Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Da-

larna (2017). 

 

3.3 Metodkritik 

I uppsatsen har flera metoder använts för att iterativt pröva och föreslå en processmodell för 

att skapa reklamfilmproduktion. I uppsatsens bakgrund användes intervjuer. I uppsatsens fall-

studie genomfördes en reklamfilmproduktion med laborativa moment. Kopplat till värde-

ringen av fallstudie genomfördes också två fokusgruppsamtal. Uppsatsens arbete med att 

skapa och värdera empiri har utgått från DRM metodologin. DRM står för Design Research 

Methodology. 
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När vi laborerat så har vi varit ute efter att identifiera påverkansfaktorer och för att värdera 

om vår modell som satt i praktik är bra eller dålig. En grundläggande kritik kan riktas mot att 

undersökningens författare medverkar själv under fallstudien. Det är svårt att mäta effekten 

pga av min egen medverkan i undersökningen. Om de laborativa delarna av studien genom-

förs upprepade gånger kan vi anta att den resultatanalys vi gör har bättre reliabilitet. Det är 

möjligt att de övriga medverkande i laborationen både är påverkade av ‘det nya’ i produkt-

ionsprocessen samt av hur de upplever kravbilden i den nya situationen (jmfr m. Cash och 

Culley, 2015, sid 178). Det här är nytt för alla medverkande och Reklamfilmproduktionen, de 

laborativa momenten i fallstudien, behöver upprepas både vad gäller processen och i samma 

konstellation för att nå alltigenom trovärdiga och generaliserbara resultat. 

 

Vad det gäller forskarens sätt att hantera sådana möjliga effekter så är det av yttersta vikt att 

synliggöra dessa genom upprätthållandet av en transparent forskningsprocess som återgivs på 

ett detaljerat sätt. Om de laborativa delarna av studien sedan genomförs upprepade gånger kan 

vi anta att den resultatanalys vi gör har bättre reliabilitet. 

  

I undersökningens förstudiedel som använts för att beskriva det som vi kallat för Best Practice 

har tre respondenter använts. Även om urvalet är strategiskt och respondenterna kan bedömas 

ha rika professionella erfarenheter så kan fler kvalitativa intervjuer med fler respondenter be-

höva genomföras för att öka kunskaperna kring både reklamfilmproduktion och e-handel.  
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4. RESULTAT 

I det här kapitlet återfinns resultatet av fyra olika processer. Dessa processer är knutna till de 

respektive DRM-faserna. Den första är ett avsnitt som baseras på en intervju med en respon-

dent som företräder reklamfilmproduktionsbranshen, Daniel Törnblad. Den andra är en be-

skrivning av den fallstudie som genomförts tillsammans med medverkande på både en tänkt 

uppdragsgivarsida, Kent Elm och Sara Elm från Skrufs glasbruk AB samt uppsatsens förfat-

tare Mårten Ekblad som tillsammans med Jasmina Beharic och Ulrika Melin agerat som tänkt 

uppdragstagare och medarbetare med kompetens inom reklam. Den tredje delen av resultatet 

är de två filmer som producerades och den projektjournal med fotografiska bilder som gjordes 

under fallstudien. Resultatets fjärde del är ett kapitel som redovisar två fokusgruppsamtal 

samt en kort intervju som avslutade fallstudiens laborativa del. 

 

4.1 BRANSCHINTERVJU OM BEST PRACTICE 
Den här delen av resultatet illustrerar fasen som heter Research Clarification av DRM-

metodologin.  

 

Linn Tagesson är delägare och grundare av detaljhandelsföretaget Babyshop. För Tagesson 

(intervju, 2018) är det centralt att konsulter finns nära verksamheten (2018) och hon tycker 

det har ett större värde att ha med det som kallas inhouseproduktion. Tagesson (intervju, 

2018) menar också att reklamaktiviteter skall vara mätbara och att man som ehandlare blir av-

skräckt från aktiviteter som inte är mätbara. Resultatet av intervjun med henne finns också 

med i uppsatsens bakgrund och i kapitlet om värdefull reklamfilm.  

 

Daniel Törnblad är Creative Director och delägare i filmbyrån Wedomotion. Han och en part-

ner startade verksamheten som studenter och har drivit företag i tio år med inriktning mot re-

klamfilmproduktion, informationsfilm och teveproduktion. Bolaget är numera delägt av fem 

partners inklusive en reklambyrå och sysselsätter 5 personer på heltid. Bolaget väser och sö-

ker när det här skrivs ytterligare en animatör. Daniel Törnblad är respondent i en intervju som 

berör fyra olika samtalspunkter – Idéutveckling,  organisation, produktionsprocess och teknik. 

 

Här finns intervjuerna som använts som empiri i uppsatsen tillgängliga som helheter: 
https://www.dropbox.com/sh/knasd0bfwrf1eot/AADNrshQ0BvdSR4a7ZF_mikKa?dl=0 
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4.1.1 Varifrån kommer idéerna till reklamfilmer? 

Från medieproducentens perspektiv (Törnblad, intervju, 2019) skapas filmidéer utifrån tre 

olika scenarior. Det första är att en kund som äger ett varumärke har en idé till att göra en re-

klamfilm och har en direkt relation med filmbyrån. Det andra är att det finns ytterligare en 

partner, exempelvis en reklambyrå som också är aktör i kommunikationsprocessen. Det tredje 

scenariot är att filmbyrån själva ser ett kommunikationsbehov och pitchar en idé för en kund 

de redan har en relation till eller en ny potentiell kund. I sista fallet är utgångspunkten ett säl-

jande samtal. Idén till kommunikation måste göras filmiskt. Men det menar Törnblad (2019) 

att berättelser måste översättas mellan olika former för att olika medier kräver olika berättar-

former. Många av idéerna är från början i skriven form och behöver göras om till film. Film-

byrån har antagit ståndpunkten att de levandegör berättelser. Däri ligger arbetet att göra re-

klamfilm av andras koncept. Det tredje sättet att skapa idéer som leder till filmproduktion är 

att filmbyrån själva får en idé som kan lösa ett kommunikationsbehov som en befintligt kund 

har eller att filmbyrån i det omgivande samhället ser ett behov och pitchar det för en intres-

sent. Sammanfattningsvis kan sägas att idéer till reklamfilmproduktion är en central och fun-

damental aktivitet för en filmbyrå.  

 

4.1.2 Organisation -funktioner och maktförhållanden 

Den mest centrala funktionen i ett reklamfilmproduktionsarbete (Törnblad, intervju, 2019) är 

att det finns en ansvarig regissör kopplad till filmen. Det behövs någon som håller i taktpin-

nen. Andra funktioner kopplade till filmbyråns team är att det också finns en fotograf och pro-

ducent. Sedan tillkommer funktioner som inspelningsledare. Till postproduktionsfasen behövs 

en klippare, någon som kan VFC, det vill säga att digitalt kunna göra korrigeringar av bilden. 

Det behövs också en grafiker och motiondesigner. Det behövs också en ljudteknikproduktion 

med ljudtekniker på plats under inspelningen samt någon som ljudlägger och ljudmixar. Mu-

sik är styrt av budget och tillkomsten kan se ut på en mängd olika sätt. Mycket musik köps 

från musikbibliotek. En del musik specialskrivs. Efter teamets funktioner tillkommer medver-

kande såsom skådespelare och statister. Det finns också extrafunktioner som personer som 

kan sköta mat, elektricitet och transporter under inspelning. Slutligen kan det tillkomma olika 

konstnärliga funktioner till filmproduktionen. Till de ovan nämnda minst dussinet funktioner 

tillkommer personer med funktioner hos en samarbetande byrå och kund. Törnblad (2019) be-

rättar att reklamfilmsvärlden är full av maktstrukturer. 
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”Jag vet inte om det är så att reklamfilmsvärlden drar till sig stora egon eller om man får 

stora egon av att hålla på med det. Men maktstrukturer och egon är någonting man måste 

lära sig att manövrera sig när man befinner sig i den här världen.” (Törnblad, intervju, 

2019) 

 

Det respondenten bidrar med avseende organisation och maktförhållanden är att reklamfilm-

produktion innehåller några kärnfunktioner men kan göras mer ambitiös och omfattande i ut-

trycket med fler gestaltande och administrativa funktioner. Vad gäller makt så avslutar in-

formation med att konstatera att det i varje projekt gäller att hitta sätt att navigera avseende 

organisation och maktförhållande. Det är eftersträvansvärt att investera i långa relationer där 

den sociala relationen också har stor betydelse för att få de olika parternas professionella för-

hållande att fungera effektivt. Under företagets första tid fick Törnblad (intervju, 2019) råden 

inom ramarna för en kommunal inkubatorverksamhet, Kalmar Science Park, att tydligt pake-

tera filmbyråns olika erbjudanden men att han nu givit feedback tillbaka till inkubatorn att 

filmbyrån efter tio år aldrig gjort ett projekt som man sedan kan använda som mall för ett an-

nat.  

4.1.3 Processen & tekniken 

Vad gäller processen för en reklamfilmproduktion så bekräftar respondenten (Törnblad, inter-

vju, 2019) den process som återges i figur 1. som generiskt korrekt. Törnblad (intervju, 2019) 

berättar om reklamfilmbranschens stora fascination av dyr gestaltningsteknik men säger vad 

gäller tittarens upplevelse så har den en rätt liten betydelse idag och att de skulle kunna filma 

med en iPhone. 

4.2 MODIFIERAD BEST PRACTICE 

Den här delen av resultatet illustrerar fasen i DRM-metodologin som heter Descriptive 

Study.  

 

Nedanstående figur är ett förslag på en organisations- och processmodell som fungerar till-

sammans med e-handelns/detaljhandelns krav på snabbt producerade marknadsaktiviteter. 

Bland marknadsaktiviteterna kan reklamfilm finnas som en naturlig del i mixen och för att en 

sådan enhet ska kunna produceras snabbt så krävs det en produktionsmetod som förenklar de-

lar av filmproduktionsprocessen men som inte ger avkall på den kreativitet och den berättar-

konst som reklamen som medieform innefattar. Studien föreslår därför att pröva en produkt-

ionsprocess som är inbäddad hos kunden. Studien föreslår en iterativ process som bland 
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annat innebär att beslutsfattare i processen finns tillgängliga för korta möten avseende pro-

duktionens gestaltning och budskap. Studien föreslår att en reklamfilmproduktion genomförs 

inom ramen för en arbetsdag och med 1-5 personer som har funktionerna som medieprodu-

cent i bred gestaltande mening och där andra funktioner som copywriter och person med stra-

tegisk kommunikationskompetens införlivas i produktionsteamet. Alla insatser i produktions-

processen ska inte ta en arbetsdag. Det kan variera. För en medieproducent med ansvar för att 

filma och redigera produktionen är en arbetsdag rimligt resursåtgång. För en medarbetare med 

strategisk funktion i aktiviteten kan en timme vara fullt tillräckligt nedlagd tid för att bidra till 

reklamfilmproduktionen. Studiens föreslår att resurser kan disponeras efter både tillgång och 

rimlighet och att det inte är något som modellen kan exakt fördela. En design- och utveckl-

ingsprocess som leder fram till en färdig film behöver vara relativt fri vad gäller att allokera 

exakta resurser i tid. Den iterativa grundtanken som innebär att produktionsprocesser tillåter 

sig att arbeta framåt i loopar ger goda förutsättningar för att bilda ett ramverk där filmpro-

duktionsprocesser med stor variation i vilka resurser som används ändå kan rymmas inom 

samma produktionsmodell. 

 

 
Figur 4.1. Studiens modifierade produktionsmodell.  
 

Enligt Perspektivmetoden (Wernersson, 2006) kan man genom att ständigt se till att det finns 

balans mellan det tekniska perspektivet, det ekonomiska perspektivet och användarperspekti-

vet komma framåt i en utvecklingsprocess och ta rätt beslut. Om vi likställer begreppet 
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’Ekonomi’ med att hushålla med projektresurser kan Perspektivmetoden ingå som en viktig 

del av den modifierade produktionsmodellen. Den är tänkt att skapa en balans som gör att 

processen kan fortskrida på ett bra sätt. Vad gäller användarperspektivet behövs det djup för-

ståelse för användaren och processer som skapar den förståelse för att det ska ingå. Det tek-

niska perspektivet handlar om att välja rätt teknik för att åstadkomma det man vill. I en film-

produktionsprocess kan det sägas vara olika slags val som görs utifrån kompetens om och till-

gång till olika gestaltningsverktyg. Perspektivmetoden bygger enligt Wernersson (2006) på 

två centrala idéer. Den första är att utvecklingsarbetet sker iterativt. Det kan beskrivas med att 

teamet arbetar i loopar när det behövs. Vad gäller en reklamfilmsproduktion så krävs det att 

produktionen genomförs utan att definitiva avstämningspunkter finns från vilka man inte kan 

backa eller göra omtag. Att utveckla iterativt kräver istället att filmproduktionen kan behöva 

tänka om och göra om en eller flera faser för att kunna hamna rätt vad gäller resultatet. I den 

modifierade Best Practice-metoden så är det tänkt att uppdragsgivaren ska finnas nära för att 

kunna vara med och ta beslut utan fördröjning under produktionsarbetet. Det är också menat 

att mycket av det strategiska arbetet såväl som gestaltningsarbetet ska kunna göras på ett så-

dant sätt att produktionsteamet har förtroende att själva ta beslut under resans gång. Den 

andra centrala idén är att utvecklingsarbetet sker balanserat genom tre perspektiv. Perspekti-

ven är det ekonomiska perspektivet, det tekniska perspektivet och användarperspektivet. 

Överfört till reklamfilmproduktion och studiens modifierade modell utgörs det ekonomiska 

perspektivet av de resurser som finns på plats vad gäller personer, kompetens och tid under 

laborationen. Tekniken är den gestaltningsteknik som studien har att bruka under laborat-

ionen. Användarperspektivet utgörs av Skrufs glasbruk och om reklamfilmproduktionen kan 

svara upp mot det marknadsföringsbehovet som detekterats gällande Kolonn samt den poten-

tiella grupp av köpare som finns. 

 

4.3 FALLSTUDIEN REKLAMFILMPRODUKTIONEN 

Den här delen av resultatet illustrerar fasen Prescriptive Study av DRM-metodologin.  

 

Kan man inom ramarna för en arbetsdag göra en värdefull reklamfilm som svaras upp mot ett 

snabbt marknadsföringsbehov inom e-handeln? Det är grunden och ramarna i tid för fallstu-

dien. Den genomfördes som en iscensättning av den modifierade Best Practice-modellen hos 

Skrufs glasbruk den 15 mars 2019 och fram till förmiddagen den 18 mars. Planen var att gå 

från ett snabbt uppkommit marknadsföringsbehov till färdig reklamfilm på relativt kort tid. 
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Under ett möte som jag hade inledningsvis med Skrufs glasbruks ledning, Kent Elm och Sara 

Elm, förklarade jag ett sådant behov med ”tänk att ni ser ut på lagret och där ligger det allde-

les för många karaffer av en sort. Då tänker ni att det där behöver vi sätta in en marknadsfö-

ringsinsats för att öka försäljningen. En snabbt producerad reklamfilm som ni sprider på soci-

ala medier och kanske på andra sätt kan vara en sådan insats. “ Kent och Sara förklarade att 

de då förstår vad det är som studien vill pröva. Produktionen genomfördes av ett team där 

medlemmarna i teamet skapade utifrån olika kompetensområden men ändå tillsammans.  

 

Här finns reklamfilmerna som skapades under dagen: 

https://youtu.be/Z5X7cRXzkd8 

https://youtu.be/B-lVehqg6fY 

 

Den första är 15 sekunder lång och är tänkt att fungera på exempelvis Instagram. 

Den andra är en utförligare version på 50 sekunder och är tänkt att fungera på exempelvis 

Youtube eller Facebook. 

 

Studiens föresats var att en av medarbetarna i teamet kan lägga upp till en arbetsdag på re-

klamfilmproduktionen medan de andra medarbetarnas insatser är kortare. Det är tänkt att si-

mulera verkliga förhållanden i en organisation. Någon kan lägga en hel dag medans någon an-

nan medarbetare kan lägga en timme. I den här laborationen deltog sammanlagt sex personer 

uppdelade på en beställarorganisation (kund) med två medarbetare från Skrufs Glasbruk och 

en uppdragstagarorganisation (filmteam) bestående av fyra medarbetare – tre på plats under 

idégenerering och delar av inspelningen och en på distans. De som deltog i laborationen var 

följande inklusive kompetenser/funktioner samt nedlagt tid: 

 

Filmteamet/uppdragstagaren: 

Jasmina Beharic, universitetsadjunkt i entreprenörskap/kommunikationsstrateg  1,5 h 

Oscar Björnstam, postproducent/grafisk designer     1 h 

Mårten Ekblad, universitetsadjunkt i medieproduktion/medieproducent  8 h 

Ulrika Melin, Projektledare/kommunikationsstrateg     1,5 h 

 

Uppdragsgivaren: 

Kent Elm, VD och ägare Skrufs Glasbruk      1 h 

Sara Elm, marknadsförare Skrufs Glasbruk      1 h 
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4.4 PRODUKTIONSJOURNAL  

 
Skrufs glasbruk har funnits sedan 1897 och ägs sedan 12 år av Kent Elm. Den 15 mars 2019 genomförs en laborativ reklam-

filmproduktion. 

 

Produktionsjournalens syfte är att utgöra empiri och dokumentation av Reklamfilmprodukt-

ionen. Det är också ett sätta att skapa transparens i designprocessen och i sig utgöra en del av 

artefakten som också består av de två filmer som producerades innanför ramarna av fallstu-

dien Reklamfilmproduktionen.  

 

Innan laborationen genomfördes åkte jag till Skrufs Glasbruk och träffade Kent Elm och Sara 

Elm den 8 mars, en vecka innan laborationens start. Syftet var att förankra och framför allt 

förklara vad laborationen går ut på – att testa en produktionsmodell som innebär att man 

snabbt ska kunna göra en reklamfilmproduktion från idé till filmproduktion inbäddad hos 

uppdragsgivaren. Jag talade om att deras uppgift vara att hitta en marknadsföringsbehov som 

utgick från det utbud Skrufs glasbruk har i webbshopen. Att de behövde vara på plats för att 

hjälpa till med beslut under laborationsdagen och att ett litet team bestående av tre personer 

kommer och arbetar på plats med produktionen. Efter ett par dagar följde jag upp mötet med 

ett mail. Under laborationsplaneringen tog jag beslutet att produktionen två första faser ge-

nomförs på plats men att redigeringen av filmen genomförs i Kalmar. Det var behovet av att 

hämta ett barn på förskolan klockan 15:30 på fredagen samt avlösa den barnvakt, en mormor, 

som varit hemma för att ta hand om ett sjukt barn som gjorde att det var på det sättet som la-

borationen kunde genomföras. Utan mormor och förskola, ingen laboration. Laborationen ska 

vara verklighetsnära och spegla hur man producerar med begränsade resurser. Att medarbe-

tare behöver hämta och vårda barn men ändå kunna bidra under produktion är verklighetsnära 

när det kommer till det ramverk som den dagliga processverksamhet e-handelns företag ope-

rerar inom. Det är ett normaltillstånd på de flesta fungerande arbetsplatser. Jag tänkte att 
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eftersom laborationen genomförs en fredag kommer det att finnas utrymme för att redigera 

filmproduktionen under 3-4 timmar under helgen. Och de förutsättningarna fanns. Filmen, el-

ler filmerna som det blev, en på 15 sekunder och en på 50 sekunder, redigerades färdigt sön-

dag eftermiddag och de fanns tillgängliga för uppdragsgivaren i färdig form på måndag för-

middag. Så, laborationen genomfördes inom ramarna vad gäller tid för en arbetsdag, dvs åtta 

timmar nedlagd tid. Den genomfördes av sammanlagt fem vuxna teammedlemmar under för-

utsättningar som bör beskrivas som normala arbetsförhållanden om man arbetar som anställd i 

en organisation. Laborationens journalanteckningar är baserade på det bildmaterial och de tid-

punkter som startade delprocesser under produktionen. Efter journalanteckningarna har fråge-

ställningar skrivits som under renskrivningsprocessen uppkommit. De har sedan legat till 

grund för de samtalspunkter som skapats till de efterföljande fokusgruppintervjuerna. 

 

08.20 fredag 22 mars 

 
Vägen till Skrufs glasbruk tar 50 minuter att köra i goda förhållanden. Produktionstekniken bestod av ljudupptagningsutrust-

ning, kameran Sony A7 IIs, ett Sachtlerstativ och en Macbook Pro 15 tum samt hörlurar och 4G modem.  

 

Jag åker till Skrufs Glasbruk som ligger i orten Skruv i Småland. Bilresan tar 50 minuter. På 

vägen ringer jag Sara Elm och säger att jag är på väg. Vid ett tillfälle utanför Nybro stannar 

jag och kollar om en specifik sladd finns nedpackad. Vid ankomst hälsar jag och får ett ar-

betsrum tilldelat som inte används för närvarande av någon annan verksamhet i företaget. Jag 

installerar utrustningen som består av en arbetsstation för redigering och kommunikation samt 

en kamera, ett stativ och en ljudupptagningsenehet som fästs på kameran. Utrustningen är 

uppackad och fungerande vid 09:30. Därefter gör jag andra saker som att svara på studentmail 

samt läser dagsnyheter. 
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10.20 fredag 

 
För dagen är teamet inhysta i ett konferensrum som också får fungerar som produktionsanläggning. Dator och kamera testas 

som första aktivitet på morgonen. 

 

Jasmina och Ulrika anländer. De har först lämnat barn på förskolan samt hos Ulrikas far i 

Lindås som ligger på vägen till Skruv. Jag går ner till köket och sätter på kaffe. Ulrika och 

Jasmina installerar sig i rummet. Vid 10.30 dricker vi kaffe tillsammans. Vid 10.40 går jag 

och hämtar Kent som kommer upp i rummet. Nu är vi beredda på att lyssna på hans mark-

nadsförings- och kommunikationsbehov som ska leda fram till produktionen av en reklamfilm 

som matchar det behovet. 

 

10.40 fredag 

 
Kent Elm drar förutsättningarna för marknadsaktiviteten, att sälja vasen Kolonn i mellanstorlek i webbshoppen. Sveppapper 

från produktionen används som anteckningsmaterial och för idégenerering. Bruket ligger i samhället Skruv i Lessebo kom-

mun. Bruket utgör det sydvästliga hörnet av det som kallas för Glasriket i Småland. Glaset skapas i samverkan med industri-

designers och säljkanalerna är den egna fysiska butiken, inredningsbutiker, både kedjor och fristående butiker. Sedan ett år 

har man också en webbshop där en del av sortimentet finns till salu on-line. 

 

Kent berättar att de gärna vill marknadsföra vasen Kolonn i mellanstor modell. Den finns till-

gänglig på webbshopen. Vasen har skapats i samarbete med Nationalmuseum och finns i som 

en del av museets inredning idag. Skrufs glasbruk producerar vasen i tre olika storlekar. De 

skiljer sig markant åt, både avseende storlek, utseende och pris. Den mellanstora modellen 
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kostar 875 kr och finns att köpa i Skrufs webbshop. Jasmina och Ulrika frågar Kent om 

Skrufs medverkan under Formex. Kent berättar att han själv producerar mässmaterialet och 

att mässan är ett mycket viktigt marknadsföringsevent för dem. Det är där man idag träffar in-

tressenter inom designglasförsäljning men också exempelvis influensers som blivit en viktig 

marknadsföringskanal inom inredningssegmentet av svensk detaljhandel. Samtalet rör sig 

kring influensers och glider också över till att prata om målgruppen kvinnor i 35 årsåldern. 

Både influerare och köpare återfinns i den åldern. Kent pratar också om de backar från 50-ta-

let han använt för att skapa podier till Formex. Kent berättar också att vasen idag kommer att 

produceras ute i hyttan med start efter lunch. Mötet bryts upp efter 20 minuters samtal. 

 

11:10 

 
Ulrika Wahlin och Jasmina Beharic koncentrerar sig på att hitta rätt estetisk strategi för reklamfilmproduktionen. Instagram 

och Google används flitigt under processens benchmarkinsaktiviteter. Sveppapperet används för idéarbetets dokumentation 

och för att komma framåt snabbt i arbetet. 

 

Ulrika och Jasmina samtalar vidare. Jag åker och köper lite fikabröd samt smörgåsar till lunch 

och skapar lite utrymme för de två att samtala strategiskt och idégenerera kring vasen Kolonn. 

När jag återvänder deltar jag också i ett möte där både strategier och idéer diskuteras. Det är 

mötets mening att estetiskt lägga reklamfilmen nära en naturnära och till synes slumpvis bild-

trend som enligt Ulrika och Jasmina råder nu. ”Bara en slängd kvist i vasen och ute i naturen” 

är en av nyckelreplikerna under idégenereringen. Ulrika och Jasmina tycker inte att vi ska 

göra en film med en specifik handling utan förmedla en känsla. Jag är inne på att försöka 

jobba med humor men mötet känner inte att det är en väg framåt. Vi diskuterar vidare Instag-

ram och influensers påverkan på den estetik som råder i hur inredning presenteras visuellt. Vi 

bestämmer oss därefter att börja filma en packshot, ute i skogen bakom hyttan. Idégenere-

ringen i rummet avbryts. 
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11:30 fredag 

 
Teamet locationscoutar, hittar rekvisita samt spelar in i delvis parallella processer. 

 

Vi tar med oss vasen, en vattenkanna samt en gammal träback ut och går upp mot skogsbry-

net. Vi hittar en plats framför ett träd och vasen ställs på backen. Jag börjar filma och använ-

der väskan som stativ. Det vanliga stativet går inte att få ner så lågt ner mot backen. Ulrika 

och Jasmina går vidare in i skogen och efter 10 minuter kommer de tillbaka och säger att de 

har hittat en John Bauer-plats för bilden. Här delar vi upp processen på det sättet att samtidigt 

som vi filmar en packshot så letar vi alternativ i den omgivning, skogen, som är i närheten. Vi 

filmar och locationscoutar parallellt. Det är ett tillfälle under produktion där iteration, att ar-

beta i loopar, tydliggörs, både bildligt och bokstavligt. Vi prövar oss fram och gör om 

packshotbilden. Samtidigt arbetar verkligen Ulrika och Jasmina i cirklar för att hitta en bättre 

eller i alla fall alternativ location för bilden. Jag bryter upp och tillsammans går vi 50 meter in 

i skogen där det växer mossa. Vi ställer vasen där och hittar en gren med vide som ställs i va-

sen. Den fylls också med vatten. Det blir kompositionen som kommer att utgöra reklamfil-

mens packshot. Idén till filmens packshot dras för Kent och Sara. De tycker båda att den är 

bra. Jag förklarar också att vi kommer att ha med en del produktion i den färdiga reklamfil-

men. 

 

12:00 
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Mårten filmar vasen Kolonns tillblivelse i hyttan. Det är en process som kräver fyra mans arbete och ett tiotal processer in-

nan vasen hamnar i det som kallas kylröret. I den färdiga filmen används nästan uteslutande stativbilder. 

 

Vi har gått in igen. Ulrika och Jasmina tar lunch. Sedan sysselsätter de sig med annat under en 

timme. Jag går ut i hyttans produktionsmiljö och letar upp det arbetslag som blåser Kolonn. 

Processen filmas under en halvtimme och bryts ner i hel-, halv- och närbilder. Huvuddelen av 

bilderna filmas från stativ. Jag försöker ta några sekvenser med handkamera men glasblåsar-

nas hastiga rörelser i bildens djup omöjliggör för mig att följa med i skärpa. Kameran har 

inget okular utan en liten LCD-skärm och jag kan inte avgöra exakt var skärpan sitter genom 

att titta på den i farten. En axelkamera har ju den stora fördelen att den blir en förlängning av 

din kropp och att du ser nära hur kameran opererar. Kameran är också relativt liten och det 

ger en del darrning i handkamerabilderna. Stativbilderna känns trygga att ta däremot. Där ger 

LCD-skärmen mycket god information kring färger, exponering och fokus. 

 

12:45 

 
Efter att ha arbetat iterativt och med copyn i flera omgångar är en del av sveppapperen fullskrivna. Mårten pendlar mellan 

teknisk gestaltning, via copywriterarbete till en slags projektledarroll under laborationen. 

 

Ulrika och Jasmina kommer ut i hyttan. Vi håller ett kort möte där vi resonerar kring sam-

manhållande budskap i filmen. Vi bestämmer att de går tillbaka till vårt produktionsrum och 

lägger lite tid på att skapa en copy. Jag packar ihop och känner att vi har tillräckligt mycket 

bilder för att kunna få ihop en bra produktionssekvens. Jag ansluter till idégenereringen av en 

sammanhållande copy/budskap. Vi kommer fram till att vide, generationer och vårar är bra 

ord att jobba med. De är konkreta ord och fångar tid specifikt men också omfattande och 

episkt. Budskapet som ska hålla ihop filmen blir ”Kolonn – För vide i generationer”. Under 

helgen har vi en kontakt i gruppen via Messenger. Jag kör bil och de andra sitter på varsitt 

håll. Det är en iteration, en arbetsloop, som helgarbete eller paus är en förutsättning för. Vi 

bestämmer oss då för att ändra budskapet till ”Kolonn – Till alla vårars vide”. 
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13:10 fredag 

 
Sony A7 IIs har en ljudenhet som byggs på kameran och gör den kompetent avseende hur den tar upp ljud och hur fotografen 

styr ljudupptagningen.  

 

Vi packar ihop och avslutar två faser av laborationen, idégenerering samt inspelning. Arbets-

laget i hyttan gör sig också redo att ta helg. Den normala arbetstiden i en glashytta är produkt-

ion mellan 06:00-15:00. På fredagar stannar produktionen av i regel innan 15:00 och efter-

middagen ägnas åt att underhålla hyttan. Vårt team lade ju en del tid på att komma på plats 

och lämna av barn till barnomsorg.  

 

11:00 lördag 

Under en lugn stund på förmiddagen klipper jag en 15 sekunder-version av reklamfilmen. Jag 

lägger dit en ljudmix som jag skapat i Adobe Premiere med miljöljud tillsammans med en 

musikloop som är skapad av fyra olika loopar i Garageband. Musiken skapas med fyra loopar 

som hålls inom samma tonart. En emotiv berättarfunktionen innebär enligt Wingstedt (2012) 

musikens förmåga att gestalta känslor och stämningar. Den textuella funktionen i filmmusik 

har enligt Wingstedt (2012) som uppgift att skapa struktur och hjälper till att få ett narrativ att 

upplevas begripligt. Den snabbt skapade musikens rytmloop eller ’beat’ har en textuell funkt-

ion och de violinpartier som lagts in har en emotiv funktion.  

 

Miljöljudet från skogen har för mycket av den närliggande industrin i sig. Jag försöker filtrera 

bort det med en Equilizer men ger upp då det bara låter artificiellt. I stället googlar jag och 

hittar en kommersiell ljudbank med ett bra skogsljud. Det låter tillräckligt mycket europeiskt 

skog för att fungera som illustration till bilden i skogen. Det kostar fyra dollar att köpa via 

kreditkort. Jag betalar 11 dollar och har sedan fri användning av skogsljudet till fler än en pro-

duktion. Det tar mig femton minuter att ta beslutet, googla, lyssna på ett test och sedan köpa 

ljudet. Om jag skulle spela in ljudet så hade det tagit en halv arbetsdag, minst och med 
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tveksamt slutresultat särskilt jämfört med ett ljud som en professionell ljudtekniker har fångat 

upp och mixat. Klippningen inklusive ljudmixen är färdig på en timme.  

 

15:00 Söndag 

 
Arbetsstationen består av en Macbook Pro med ett par hörlurar och en extra skärm. Copyn/budskapet från fredagens pro-

duktion arbetades om via Messenger. 

 

Nu finns det tid att sitta en sammanhängande stund under helgen med redigeringen av reklam-

filmen. Jag bestämmer mig för att göra två filmer, en kort och en längre. Det tar inte särskilt 

mycket extra tid att klippa två filmer inom ramarna för en arbetsdag. Jag arbetar fram till sex 

och tar under den tiden kontakt med Oscar som finns i Göteborg. Vi pratar om hur slutet, dvs 

packshotet kan göras grafiskt. När jag är färdig med filmerna läggs båda i en Dropboxmapp. 

Oscars barn kommer under tidig kväll och han gör därför de färdiga packshoten sent på kväl-

len och lägger dit dem i Dropboxmappen under natten. Han behåller ljudmixen så för mig är 

det bara att på morgonen lägga upp dem på Youtube där jag klickar i ”in offentlig visning” i 

val kring publicering. De ser bra ut och jag mailar uppdragsgivaren länkarna i en föreläs-

ningspaus. Sara Elm konfirmerar filmerna och säger att de ser fina ut. Laborationen är klar. 

 

4.5  FOKUSGRUPPSAMTAL Utvärdering av Reklamfilmproduktionen 

Det här är resultatet av DRM:s Descriptive study 2. 

 

I arbetet med att utvärdera Reklamfilmproduktionen har de personer som medverkat under 

fallstudien delats i två olika fokusgrupper. Den ena gruppen består av de som medverkade i 

rollerna som uppdragstagare och medieproducenter. Den andra gruppen består av de två per-

soner som medverkat som uppdragsgivare och/eller personer med chefsbefattning och beslu-

tanderätt vad gäller marknadsaktiviteten att producera en reklamfilm för e-handel. De med-

verkande består av professionella kommunikatörer och professionella glasindustriägare. 
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Studien gör valet att grupperna behöver få kommunicera sina tankar och erfarenheter från la-

borationen utifrån de två olika perspektiven och därför är valet gjort att göra två fokusgrupp-

samtal istället för en. Det har skett som samtal med några samtalspunkter att utgå ifrån. Nedan 

följer de samtalspunkter som varit utgångspunkter för samtal under fokusgruppsintervjuerna. 

Under intervjuerna kallades laborationen för produktionen som sammanhängande begrepp. 

 

Samtalspunkter för uppdragsgivarna: 

• Kan ni med egna ord beskriva hur ni upplever de färdiga reklamfilmerna? Vad 

tycker ni är bra i filmerna och vad tycker ni saknas? 

• Kände ni trygghet under produktionen att det skulle bli ett bra resultat? 

• Kan ni se ett behov av den här typen av snabb produktion i framtiden avseende 

e-handel? 

• Hur upplevde ni produktionens begränsningar vad gällde möten och pauser? 

• Hur upplevde ni att det fungerade med att teamet tog egna beslut avseende fil-

mens handling och budskap? 

 

Samtalspunkter för uppdragstagarna: 

• Produktionen började med ett mål och en produkt och gick sedan vidare i en 

strategisk process och en idégenerering. Hur upplevde ni att det fungerade? Vad var 

bra och vad var dåligt? 

• Hur upplevde ni att det fungerade med att iterera, ta om vissa processer och 

producera i loopar? 

• Vad är bra och vad är dåligt med at producera i förhållanden utan avstämnings-

möten och produktionspauser? 

• Vad tycker ni behöver förbättras avseende produktionsprocessen? 

• Hur var det att producera utan ett färdigt manuskript innan inspelningens bör-

jan? 

 

Utvärderingen av studiens laboration har genomförts genom tre processer. De består av två 

intervjuer i fokusgrupper samt en kortare intervju. Intervjuerna med fokusgrupperna skedde 

genom två samtal, ett på Skrufs glasbruk och ett på Linnéuniversitetet. Medverkande i den 

första fokusgrupp intervjun vad den här studiens författare, Mårten Ekblad samt Kent Elm och 

Sara Elm. Den andra fokusgruppsintervjuns medverkade var studiens författare samt Ulrika 
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Wahlin och Jasmina Beharic. I fokusgrupperna intervjuades de personer som också medverkat 

i Reklamproduktionens laborativa del och fokusgruppsamtalens resultat är den empiri som be-

hövs för att kunna värdera produktionsmodellen som användes under laborationen. Resultatet 

av fokusgruppintervjuerna ska också användas för att kunna skapa en Toolbox som i den här 

studien är en andra version av den produktionsmodell (fig. 4.1) som vi under laborationen har 

prövat. En kompletterande intervju genomfördes också med Oscar Björnstam som var laborat-

ionens motiondesigner men producerade på distans. Valet att dela upp fokusgrupperna i två 

grupper istället för att genomföra intervjuerna med ett fokusgruppsamtal gjordes med ut-

gångspunkt att de medverkande simulerade uppdragsgivare och uppdragstagare. Studiens för-

fattare gjorde bedömningen att informanterna skulle känna sig tryggare att svara bättre om de 

fick sitta i två olika grupper istället för en sammanslagen. För vidare studier är det intressant 

att pröva också en utvärderingsmetod där olika stakeholders ingår i samma fokusgrupp. Det 

kan ge nya möjligheter till meningsutbyte och kloka tankar vad gäller svaren. Men valet här 

gjordes att separera dem. Av praktiska skäl var inte Oscar Björnstam med i fokusgruppsamta-

let som genomfördes med uppdragstagarna på Linnéuniversitetet. Han arbetar i Göteborg och 

har istället intervjuats via telefon. Svaren som redovisas under följande två avsnitt är referat 

och tolkningar av de svar som gavs under fokusgruppsamtalen. 

 

4.5.1. Fokusgruppsamtal med Kent & Sara 

Informanter under samtalet är Kent Elm, VD och ägare av Skrufs glasbruk och Sara Elm, 

medarbetare med delansvar för marknadskommunikation på Skrufs glasbruk. Samtalet inleds 

med en inledande fråga om hur de upplever de färdiga reklamfilmerna. Reklamfilmen är 

klippt i en kort version om 15 sekunder och en längre version om 50 sekunder. Kent Elm 

svara att han tycker att man in den korta versionen får fram budskapet lika bra som i den 

längre. Han förklarar vidare att den längre versionen har ett par saker som han inte hade god-

känt. Det första är att en avslutande grafik ligger ensamt mot svart. Kent hade gärna haft bud-

budskapet mot bilden på vasen. Det andra är att några av bilderna inte tillhör produktionspro-

cessen som den skildras. Den andra informanten, Sara Elm, förklarar att hon tycker filmernas 

bilder är bra. Under samtalet redogör Kent för hur ett annat filmprojekt avslutats utan att fil-

men använts. För Kent är handlingslogik och autencitet av central betydelse. Här uppdagas en 

potentiell konflikt mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren. Uppdragstagarens profession 

är att skapa filmiska berättelser och använda bilder som tillsammans skapar en berättelse som 

kan vara fri från verkligheten. Det som kan vara en del av producentens professionella 
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skicklighet och värdeskapande kan stå i konflikt med hur en uppdragsgivare vill ha sin verk-

lighet skildrad. Det kan finnas en diskrepans mellan de olika intressenternas estetiska och nar-

rativa diskurs. Det här är ingen ny erfarenhet för någon i teamet men med en produktionsmo-

dell som bygger på korta avstämningar efter behov så bör den typen av problematik reflekte-

ras över. Hur mycket kunskap om varandra behöver en uppdragsgivare och uppdragstagare 

för att produktionsmodellen ska kunna fungera? Kent uttrycker också att han tycker att fil-

merna är bra filmade men att det är lite i slutet av filmerna som behöver rättas till. Sara ut-

trycker att bilderna på vasen ute i naturen och att vi hällde vatten i den är särskilt bra. 

 

Samtalets nästa punkt är hur informanterna upplevde produktionsprocessen och om de kände 

trygghet i att den kunde leda till en bra film. Kent svarar att han litar på mig på grund av det 

sätt jag har när jag kommer till glasbruket. Jag har tidigare gjort en laborativ produktion i hyt-

tan och det ser Kent också som orsak till att han litat på teamet och produktionen vid det här 

tillfället. Här finns ett förtroende vad gäller filmproduktion på plats. När vi diskuterar pro-

duktionsmodellen och hur den kan justeras tycker Kent att det i slutet av klippningen bör fin-

nas en avstämningspunkt med honom som uppdragsgivare. De ändringar han beskriver för 

den långa filmen tar en halvtimme att genomföra. Samtidigt är det en halvtimme utanför den 

avsatta tiden som finns för laborationens produktionsmodell.  

 

Kent och Sara är i stort nöjda med filmerna. De uttrycker att bilderna är fina och att filmerna 

är bra. Under samtalet uttrycks också att budskapet är bra. Det som kallas reklamkonceptet för 

reklamfilmen och som uttrycks i orden ”Kolonn – till alla våras vide” kallar Kent för fyndigt. 

Samtidigt uttrycker Kent två saker som är viktiga för honom. Han vill ha något slags avstäm-

ningsmöte innan filmen kan publiceras för att kunna ändra i bildberättandet och göra mindre 

justeringar. Men under processen som gick från möte om målet via idégenrering och över till 

inspelning tycker Kent inte att avsaknaden av avstämningsmöten är ett problem. Kent vill 

också känna förtroende för de som skapar reklamfilm åt honom. Då kan han kanske släppa än 

mer kontroll över berättandet. Han säger att om man gör 2-3 stycken reklamfilmer så tror han 

att en produktionsgrupp hamnar helt rätt. 

 

4.5.2 Fokusgruppsamtal med Ulrika & Jasmina 

Informanter under samtalet är Jasmina Beharic och Ulrika Wahlin. Jasmina arbetar som uni-

versitetsadjunkt i entreprenörskap. Hon medverkar också på regelbunden basis i 
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reklamprojekt i näringslivet. Ulrika driver eget företag inom kommunikation. Hon säljer 

tjänster som projektledare och copywriter till såväl kommunikationsbyråer som företag med 

egna varumärken. Som produktionsteam under laborationen finns det en professionell förför-

ståelse av produktsegmentet inredning & design. Även studiens författare har en professionell 

bakgrund och erfarenhet av kommunikationsprojekt inom inredning & design. På det sättet 

kan produktionsteamet likna andra verksamma konsulter och medarbetare. Det ger fördelar 

var gäller ställtid i laborationen. Det ger också en verklighetsnära laborationsteam vilket är en 

förutsättning för att laborationen ska simulera hur ett professionellt team kan ta sig an den här 

typen av kommunikationsprojekt. 

 
”Ofta är det så med en process att först kommer man på någonting och sedan kastar man det 

åt sidan och sedan tar man tillbaka det och sedan har man ångest över det i två veckor och 

sedan kommer man på att den var ganska okej ändå.” (Melin, intervju, 2019) 

 

 

På frågan hur produktionen upplevdes avseende att den gick direkt från målbeskrivning 

till idégenerering och produktion så beskriver informanterna Ulrika och Jasmina att det 

är ett intressanta och spontant arbetssätt. Ulrika beskriver processen som komprimerad 

och kul. Jasmina anser ramarna för produktionen att filmen skulle produceras på en dag 

var bra och skapade en intressant process som hon kände var väldigt kreativ. Informan-

terna enas i att kalla det för komprimerad kreativitet. På frågan vad som brister svarar 

Jasmina att hon hade velat ha större kännedom om vilka det är som arbetar där, om hur 

deras företagskultur är. Jasmina tror att viktiga aspekter av kommunikationen kan mis-

sas när man inte känner företagets kultur och medarbetare bättre. Av samtalet verkar det 

som om båda informanterna tror att det kan vara svårt att hitta en själ hos företaget på 

de premisser som vi genomförde laborationen. I samtalet tas upp att Kent Elm under en 

liknande samtalspunkt sagt att vi kan behöva göra ett par tre reklamfilmer innan vi ham-

nar helt rätt i uttrycket. Kent hade under tidigare fokusgruppsamtal (Elm. K. Elm, S. in-

tervju 2019) synpunkter på hur grafik hade lagts mot en svart platta. Båda informanterna 

ser en fara i att den tid som normalt läggs på förstudie kan komma att behöva ta pro-

duktionstid med den modell som vi laborerat med. Jasmina ser en lösning i att inte bara 

stämma av produktionen ad hoc vilket hon upplever nu gjordes utan istället ha flera in-

planerade avstämningsmöten under dagen. Jasmina säger också att man kan ha mer rek-

visita förberett och med sig som filmteam.  
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”Jag tänker att man är mer förberedd och har tagit med sig mer rekvisita. Att ha en 

snygg linneduk med sig. Att ha blommor med sig.” (Beharic, intervju, 2019) 

 

Jasmina menar att samtidigt var det roligt att Ulrika hittade just vide och att det åter-

fanns i filmen, att teamet skapat även det där under laborationen. 

 

Under samtalspunkten hur det upplevdes att jobba med iteration, att arbeta framåt med 

att vissa processer går i loopar börjar Ulrika med att konstatera att om man inte jobbar 

på det sättet så känns det som ett tjänstefel. 

 
”Vi var ju så få. Är man tre stycken behöver man ju inte ha avstämningsmöten. Vi pratade 

ju hela tiden.” (Melin, intervju, 2019) 

 

Båda informanterna är överens om att det är bra att producera utan för många formella 

avstämningsmöten. Ulrika ger uttryck för att det kan vara hindrande att ha med kunden 

under produktion men att laborationens process att ha kunder som arbetar parallellt med 

produktionsteamet fungerade. Båda informanterna verkar sakna mötens sociala funkt-

ioner och efterlyser den typen av möten, exempelvis att börja en produktionsdag med att 

fika tillsammans. Jasmina vill ha något mer formellt avstämningsmöte under dagen som 

syftar till att stämma av produktionen. Jasmina gav också uttryck för att det är ett pro-

blem när det inte finns ordnat med mat och snacks under dagen.  

 

Som sista samtalspunkt diskuterades att producera utan färdigt manuskript innan inspel-

ning. Båda informanterna berättar att det är spännande men Jasmina säger att hon också 

upplevde en stress över att inte veta vad det kommer att bli för film. Ulrika ser sig själv 

som en spontan person och tycker att det var ett roligt och fantasifullt arbetssätt att labo-

rationen inte hade ett färdigt manuskript eller storyboard innan inspelningen började. 

Avslutningsvis säger Jasmina att det är en intressant tanke att Skruf skulle kunna ha två 

producerade filmer av bra kvalitet varje vecka på Instagram. Vi kommer överens om att 

det är en intressant laboration att iscensätta i framtiden under en månads tid. 
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4.4.3 Intervju med Oscar Tengmark på distans 

Oscar Tengmark medverkade som fallstudiens grafiska designer på distans i Göteborg. Han 

arbetar som motiondesigner och har över tjugo års erfarenhet av att redigera och video och 

postproduktion av video.  På frågan om hur han upplevde att medverka i fallstudien på distans 

säger han att det är bra att arbetsinsatsen går att kombinera med andra uppgifter samtidigt som 

man är stand-by. Han tycker att det är problematiskt att inte ha någon kundkontakt. Han säger 

att det är svårt att kreativt laborera utan ansiktstid och medverkan i en grupp.  
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5. SLUTDISKUSSION 

I undersökningen ställdes frågan: Hur kan detaljhandelsföretag med e-handel snabbt och med 

begränsade resurser göra värdefull reklamfilm? Undersökningen ville ge svar på vilka för- 

och nackdelar det finns för producenten att producera med en lättrörlig metod samt genom 

undersökningen erbjuda ett förslag till en sådan agil produktionsmodell. Genom fallstudien 

Reklamproduktionen erfor vi att det går att snabbt och med begränsade resurser och tid produ-

cera värdefull reklamfilm. Det finns för- och nackdelar med att producera snabbt både avse-

ende kvalitet och organisationskultur. Undersökningen har också generat en produktionsmo-

dell som finns illustrerad i slutet av det här diskussionskapitlet. 

 

Det här är en tolkning av resultatet i uppsatsen och kan också anses ingå som en del av 

DRM:s Descriptive study 2. Slutdiskussionen rör sig kring de huvudspår som finns i teoride-

len av uppsatsen: designvetenskap, filmproduktion, agila projekt och organisationer. I nedan-

stående modell illustreras det problem som konventionell reklamfilmsproduktion kan ha ge-

nom att inte svara upp på de krav som den växande e-handeln har på snabba och lättproduce-

rade reklamenheter. Modellen är en tolkning av Blessing och Chakrabartis modell (2009) som 

finns inom DRM-metodologin (2009:158) och kallas för en Reference Model. Den illustrerar 

det undersökningen uppfattar som ett problemområde. 

 

 
Figur 5.1. Reference Model. Här syns uppsatsens problemområde. 
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För att illustrera den kunskap som uppsatsen vill bidra med visas här nedan en variant av det 

som enligt Blessing och Chakrabarti (2009:158) i DRM-metodologin kallas för en Intitial Im-

pact Model. Där hittar vi det område, i det här fallet konventionell reklamfilm som kan stöd-

jas med en process, det som den här undersökningen kallar för One Day Agile Production 

Model. Den utgörs av de samlade erfarenheter och kunskap som den här uppsatsen genererat. 

 
Figur 5.2 Initial Impact Model. Den visar var i processen ett supportverktyg behöver sättas in. Support-

verktyget kallas här One Day Agile Production Model. 

5.1 Design som en väg framåt 

I uppsatsen har ju ansatsen varit att pröva om det går att snabbt skapa värdefull reklam-

film för e-handeln och det är gjort genom att pröva det i en verklig miljö med ett verk-

ligt mål. Är designstudier en väg framåt till ny kunskap i det här fallet? Ja, och på flera 

nivåer. E-handeln utvecklas starkt och förändrar både roller och arbetssätt för de intres-

senter som är kopplade till den. Det gäller naturligtvis också reklambranschen. Det finns 

ett värde i sig att vara prövande och reflekterande om den profession man tillhör och att 

göra det under så strukturerade former och med tillåtelse att lyckas eller misslyckas är 

värdefullt. Det vore intressant och definitivt görbart att i framtiden lägga upp workshop-

par som ramas in i DRM-metodologin. Det finns ett värde i att i framtiden organisera 
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utbildning i medieproduktion genom implementerade designmetoder. Det ger studierna 

ett akademiskt ramverk. Det kan ha ett stort värde inom akademin i Sverige. 

 

5.2 Värdefull reklamfilm 

Är Reklamfilmproduktionen som skapades under uppsatsen värdefull? Det finns natur-

ligtvis inget enkelt och rakt svar på den frågan. Den skapades utifrån en process som 

liknar konventionell reklamfilmproduktion. Det fanns också ett kunnande och ett konst-

hantverk i grunden som gjorde att den i sin färdiga form ser ut och upplevs som en re-

klamfilm, i både audio- och visuell bemärkelse. Den gjordes snabbt, med en arbetsdag 

som insats och färdig att distribueras till nästkommande arbetsdag. Reklamfilmprodukt-

ionen har också ett konventionellt och genomarbetat reklambudskap ”Kolonn – för alla 

vårars vide”. Uppdragsgivarna tycker att budskapet är fyndigt. Vidare tycker uppdrags-

givarna att filmen har fina bilder och packshoten ute i naturen omnämns av uppradsgi-

varna som särskilt bra. Uppdragstagarna uppger att de är förvånade över att den blev så 

bra på så kort tid. En slutsats som kan dras är att filmen blev konventionell i sina uttryck 

som reklamfilmproduktion och att den upplevs av de medverkande i processen som vär-

defull. Teamet klarade vid det här tillfället av att leverera en reklamfilm som är värde-

full.   

 

5.3 Agil produktion med rörligt mål 

En viktig aspekt av en agil produktion är enligt Jansson (2015) att målet är lättrörligt. 

Den delprocess under Reklamfilmproduktionen som tydligast svarar upp mot den egen-

skapen i en agil produktion är arbetet med reklamfilmens copytext och budskap. Under 

det första mötet tillsammans med Skrufs VD och produktionsgruppen bestämdes att må-

let är att saluföra produkten Kolonn on-line. Under påföljande idéarbetet var det ord 

som tradition, hantverk, design och småländskt hantverk som rätt länge utgjorde den 

språkliga idén till reklamfilmens budskap. Däremot så fanns det en tydligare idé till 

packshot tidigt och att hitta en location utomhus i naturen för att göra packshoten hade 

en avgörande påverkan på hur budskapet till slut blev gestaltat. Vi hittade vide nära in-

spelningsplatsen och den bilden gav sedan under processen budskapet “Kolonn – för 

alla vårars vide”. Så om det ursprungliga målet var att göra en reklamfilm för att sälja 

Kolonn on-line så kan vi konstatera att målet förflyttas eller smalnade av under 
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processen. Målet blev att sälja Kolonn online på våren, när vide finns i skogarna. Det är 

en liten men distinkt skillnad. Konventionen som beskrivs av Bergström (2014) är att 

först komma fram till ett reklamkoncept som skall kunna uttryckas med några få ord. 

Det är reklambyråns uppgift. Sedan följer processerna idéarbete, kampanjplanering och 

enhetsproduktion, exempelvis produktionen av en reklamfilm. I den här uppsatsens fall-

studie skapades ett reklamkoncept och enhetsproduktionen i en iterativ process. Re-

klamkonceptet förändrades så att reklamfilmen i dess nuvarande form bara kan gå nå-

gon månad om året mellan vinter och sen vår, dvs under lövsprickningen. Valet av vide, 

både i bild och i budskapet gör att reklamfilmens strategiska egenskaper smalnar av. Det 

är ett konkret resultat av produktionens agila egenskaper och förslag på en värdeskap-

ande process. Budskapet i filmen, reklamkonceptet, blev konkret och tydligt genom att 

vi fortsatte utveckla det. Det agila sättet kan sägas vara värdeskapande under Reklam-

filmproduktion och på det sättet bidra till det vi i uppsatsen kallar värdefull reklamfilm. 

Ed Catmull (2008), grundare och VD för Pixar, menar att det är en viktig strategi att 

våga vara öppen för de idéer som dyker upp under en produktionsprocess. Det agila ma-

nifestets (Beck et al. 2001) tredje punkt handlar om reagera på förändringar framför att 

följa en uppgjord plan. Att det fanns vide i skogen utanför var ingen planerad förutsätt-

ning. Att vi följde den estetiska ingivelsen hade påverkan på hela reklamfilmen. 

 

En annan aspekt av att producera under agila former är möjligheten till snabba avstämningar 

under arbetets gång. Närheten till uppdragsgivaren under dagen gjorde att det var enkelt att 

snabbt ta beslut för att gå vidare med produktionen. Förutsättningar var goda och flera av-

stämningsmöten genomfördes under produktionens inledande del. Men under den mest inten-

siva inspelningsarbeten i hyttan gick uppsatsens författare som filmfotograferade in i ett ar-

betsflöde, ett flow där arbetets glädje och belöning räcker för att fortsätta arbeta (Nakamura, 

et al. 2002). Det är också ett tillstånd där andra aspekter av arbetet riskerar att skärmas av. 

Under den delen av inspelningen genomfördes inga avstämningsmöten. Det är en potentiell 

risk i modellen som behöver tas hänsyn till.  

 

Både uppdragsgivarna och producenterna gav under fokusgruppsamtalen uttryck för att av-

stämningar är viktiga och att vi kunde ha gjort fler avstämningar under fallstudien. Uppdrags-

tagarna poängterade att aktiviteter som gemensam fika på morgonen och andra sociala och 

kulturskapande aktiviteter kan befrämja arbetsprocessen och göra den mer effektiv. Även 

uppdragsgivarna talade om vikten av att lära känna varandra för att kunna ge ansvar och 
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känna förtroende för oss som producenter. De här aspekterna var inget som togs hänsyn till i 

den modifierade Best Practice-modellen. 

 

Att arbeta iterativt är en grundtanke enligt Wernersson (2006) om man arbetar enligt 

Perspektivmetoden. Iterativ betyder upprepande och en beskrivning av begreppet är att 

arbeta i loopar. Två processer i fallstudien bär tydliga spår av iteration. Dels är det ut-

vecklandet av en fungerande copy som landade i filmens budskap. Dels är det klipp-

ningen av filmen. Uppdragsgivarna sade att man kanske behöver göra 2-3 filmer innan 

man riktigt vet hur de som kund vill ha det. Här finns en potentiell konflikt mellan den 

här modellens vilja att vara snabb och med att de olika intressenterna i en reklamfilm-

produktion inte förstår varandra tillräckligt. Ett förslag kan vara att lägga in någon 

social aktivitet för att börja skapa gemensam kultur och att tid också investeras i ett for-

mellt avstämningsmöte under de två tre produktionerna, förutsatt att många insatser pla-

neras in, exempelvis fem. Den är en initial merkostnad i tid som kan tänkas ytterligare 

effektivisera processen och på det sättet vara värd insatsen utan att den blir dyrare. En 

annan upplevelse som uppsatsens författare gjorde var att när filmproduktionen väl går 

in i inspelningsfas är det svårt att mentalt stanna upp för att stämma av. Det är en risk-

faktor i modellen som behöver tas in i beräkningen. 

 

5.4 Teamet och kunden 

Mintzberg (1979) beskriver organisationer som olika konfigurationer. I vår fallstudie 

ingår två olika organisationer, kundens och teamets. Skrufs glasbruk AB kan sägas ha 

drag av konfigurationen som heter ‘enkel organisation’ och är vanlig, inte minst i 

mindre entreprenöriella verksamheter. Teamet skapades som en tydlig ‘ad-hoc-konfigu-

ration'. En sådan kan utgöras av experter och saknar tydliga hierarkiska nivåer. En upp-

levelse från fallstudien är att de här två konfigurationerna behöver komma närmare 

varandra för att produktionsmodellen ska kunna fungera optimalt. Respondenterna i 

båda fokusgrupperna efterfrågar det. Det kräver mer undersökningar innan vi hittar en 

bra process för det. I den modifierade Best Practicemodellen som presenteras i det här 

kapitlet har modulen ‘Kulturmöten’ tillkommit. Det kan sägas vara aktiviteter som möj-

liggör kommunikation och närmande av de olika organisatoriska konfigurationerna. 

Gochhayat, Giri & Suar (2017) skriver om hur en organisation med en stark gemensam 
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kultur kan blir mer effektiv. Genom att investera tid i kulturmöten kan en ännu mer ef-

fektiv produktionsprocess möjliggöras. Det kan framtida underökningar ge svar på. 

5.5 One Day Agile Production Model 

Det finns behov av snabbt producerade reklamenheter för att marknadsföra produkter inom e-

handeln. Reklamfilm som delar konventioner och traditioner såväl i sina uttryck som sin pro-

duktionsprocess går att göra snabbt och med begränsade resurser. Det visar vår fallstudie. 

Uppsatsen ger ett förslag på hur man kan skapa värdefull reklamfilm snabbt och med begrän-

sade resurser enligt vår modifierade Best-Practice modell. Efter att ha analyserat fallstudiens 

resultat avseende fokusgruppsamtalen är följande modell ett förslag till en modifierad Best 

Practice modell i sin andra version. Vi kallar den för One Day Agile Production  Model. 

 

 
 

Fig 5.3 Modifierad Best Practice Modell version 2.0, One Day Agile Production Model. 
 
Det vetenskapliga bidraget från den här undersökningen skapar möjligheter åt människor som 

arbetar med filmproduktion i team. Laubcher (2018) berättar att en kampanj tidigare delades 

mellan tre medier men att idag är det nio medier som ska nå ut med samma budskap för 

samma medel. Reklaminsatser görs också som korta inlägg i sociala medier. Kunskapen från 

vår undersökning syftar till att värna filmproduktion som görs tillsammans. Vår modell kan 
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skapa förutsättningar för arbete åt fler människor istället för färre och det är en viktig samhäl-

lelig uppgift. 

 

5.6 VIDARE FORSKNING 

Organisation och ledarskapsforskning inom audiovisuella studier är ett bra exempel på ett 

tvärvetenskapligt forskningsområde som kan göra nytta för flera branscher. Jag vill forska vi-

dare i grupp om hur just grupper kan producera effektivt tillsammans med olika syften. E-

handeln erbjuder stora möjligheter för de medieproducenter som lär sig att tillhandahålla rätt 

produkter. Det är en spännande forsknings- och samverkansresa för akademin. 

 

Reklamfilm är en av många potentiella audiovisuella upplevelser som kan kopplas till e-han-

del. En annan är den butiksupplevelse som kan tänkas stödjas av immersiva audiovuella medi-

euttryck. 360-gestaltning i olika former kan vara en intressant framtida forskningsspår som 

ligger i linje med Linnéuniversitetets och Högskolan i Dalarnas forskningsmilljöer.  

 

E-handeln behöver stöd av audiovisuella upplevelser och vi som är medieproducenter behöver 

e-handeln som uppdragsgivare. Som en upptakt till den här undersökningen förde jag flera 

samtal med Jörgen Bödmar, grundare av Designonline AB. Det var hans brinnande engage-

mang för rörlig bild som tände gnistan till den här undersökningen. Under arbetet som i sig 

varit iterativt genomfört har uppsatsens handledare Per-Erik Eriksson eldat på intresset för att 

reklamfilmproduktionen som form behöver utvecklas i samverkan med det omgivande sam-

hället och dess utmaningar. 

 

Ett viktigt resultat från fallstudien är det vi kallar för kulturmöten för att team och uppdragsgi-

vare ska kunna producera reklamfilm på ett bra och effektivt sätt. Vidare forskning kan ge 

svar på vilka slags aktiviteter som behövs och när de behövs. Här finns en potentiell fram-

gångsfaktor att undersöka. 

 

Det vi har gjort i den här uppsatsen är en fallstudie. För att kunna lyfta mitt resultatet till en 

generaliserbar nivå krävs upprepade undersökningar där man applicerar modellen i olika kon-

texter och branscher. Detaljhandeln korsbefruktas med andra mer upplevelsebaserade närings-

grenar. Medierad kommunikation kan bli en framgångsfaktor när delar av upplevelser görs 

möjlig i digitala former. Där behöver audiovisuella studier vara med och producera kunskap.  
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