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Förord 

Under arbetets gång har jag fått hjälp från olika håll och jag skulle vilja ägna några rader till att 

tacka alla dess personer. Först av allt skulle vilja rikta ett sort tack till Anders Svensson och 

Martin Sandström som hjälp mig med idéer till arbete och under arbete, jag vill också tacka 

övriga familjemedlemmar på Södra Esplanaden som låtit mig använda deras kreativa studio 

till arbetsplats. Vidare vill jag tacka mina vänner Johan och Gustaf som agerat bollplank vid 

jobbiga stunder och mina föräldrar som tagit hand om mig och gett mig de sista krafterna att 

avsluta detta projekt. Till sist vill jag också tacka min texhandledare Pirjo Elovaara och min 

bror Per som båda har hjälpt till med mitt skrivande 

Ett stort tack till er alla!
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att introducera läsaren till de olika ämnesområden mitt arbete 

omfattat, samt att försöka skapa en förståelse för arbetet och tankarna som ligger bakom. Från 

början handlade mitt kandidatarbete om att profilera mig och mitt nystartade företag, men det 

fick sedan en plötslig vändning. Istället kom det att handla om mina personliga motgångar – 

och hur dessa övervanns. 

Nyckelord: logotyp, varumärke, wordpress, motgång 

 

Abstract 

The purpose of this report is to introduce the reader to the different subjects my bachelor's 

thesis covers, and to try to create an understanding of the thoughts behind it. In the beginning, 

my thesis was about profiling me and my newly-started company on a graphic level. It then 

took a dramatic turn and is now about my personal setbacks – and how I overcame them.  

Keywords: logotype, brand, wordpress, setback 
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1. Introduktion 
För att kunna få en god förståelse för de olika områden som mitt arbete innefattar kommer 

jag i detta kapitel försöka, med ett lättförståeligt språk, förklara begrepp och ord som 

återkommer regelbundet. 

 

1.1 Grafisk profil 
Alla företag, stora som små, har något som kan kallas grafisk profil. De allra flesta företagen 

har någon sorts logotyp. Beroende på vilka behov det finns inom företaget att synas så kan det 

också finnas visitkort, hemsida, skyltar, reklam och informations- material etc. och med hjälp 

av återkommande grafiska komponenter skapas en röd tråd som gör att betraktaren kan få en 

bra överblick av företaget.  Ibland kan en grafisk profil vara väldigt omfattande och ibland kan 

det endast handla om vilka färger eller typsnitt som får användas. Bryter man mot de regler 

som är uppsatta som till exempel om man gör olika broschyrer och då varje gång använder sig 

av en ny logotyp och olika färger, kan man lätt förvirra betraktaren och på så sätt försvaga 

företagets eller varumärkets profil. 1 

 

1.1.1 Logotyp 

En logotyp brukar oftast bestå av en symbol eller grafisk bild och ska representera ett företag, 

en organisation eller ett varumärke. Ibland kan även företagets namn finnas skrivet i en 

passande stil men är företaget eller varumärket till räckligt starkt och inarbetat känns det igen 

av konsumenten med enbart hjälp av symbolen. (Se bild 1, 2 och 3). 

1.      2.      3.    

 

1 Om grafiska profiler, CurtDesignbyrå (info@curts.se), http://www.grafisk-profil.se/index.htm 
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Beroende på hur logotypen ska användas kan den finnas i flera olika utföranden. Om den 

används i samband med reklam på tv eller bio kan den förekomma i en tredimensionell 

version, om den används på internet eller i trycksaker med färg förekommer den då oftast i 

färg och logotypen brukar även finnas i en enfärgad variant (oftast i svart/vit). En logotyp 

behöver inte alltid vara i visuell form utan kan ibland förekomma på tv och i radio och kallas 

då för en ljudlogotyp dvs. en kort musiksnutt eller bara några toner, ett bra exempel på detta 

är McDonalds ljudlogotyp2. 

 

1.1.2 Färger 

Att välja en färg bara för att den är estetiskt snygg brukar inte hålla i det långa loppet då vi 

förknippar olika färger med olika känslor och det gäller därför välja rätt färg till rätt ändamål. 

Till exempel om man ska göra en logotyp för ett klädmärke som gör kläder till bebispojkar bör 

man inte använda sig av rosa som ofta förknippas med bebisar av motsatt kön, men för den 

sakens skulle behöver man inte använda sig av den bebisblå som oftast förknippas pojkar. De 

finns de som inte tror att det finns något direkt samband mellan färger och hur människan 

reagerar inför dessa med tankar, känslor och beteende. Men enligt vissa studier framkallar 

färger någon slags känsla hos de flesta människor3 och det är nog ingen slump att både 

McDonalds, Burger King och Max använder sig av färgerna rött, gult och oranget som sägs 

påverka vår matlust4. (Se bild 4, 5 och 6) 

4.      5.       6.  

 

1.1.3 Typsnitt 

Ett typsnitt är en benämning på uppsättning av tecken som har en säregen utformning5 och 

som har ett eget namn (se bild 7 och 8). De olika typsnitten kan delas in i olika grupper 

beroende på deras utformning och de två största grupperna heter serif och sans serif. I 

gruppen seriffer ingår typsnitt som Times New Roman (se bild 7) och det som är speciellt för 

denna grupp är att typsnitten står på fötter. Fötterna är till för att göra en text så lättläst som 

2 http://www.youtube.com/watch?v=bM_FTMatWJo&NR=1 
3Patrik Nilsson (patrik@foretagande.se), Om färger och dess betydelse, 16-06-2009, 
http://www.foretagande.se/blog/om-farger-och-fargers-betydelse.html 
4 Om grafiska profiler, CurtDesignbyrå (info@curts.se), http://www.grafisk-profil.se/index.htm 
5 K. Johansson, P. Lundberg och R. Rydberg, Grafisk kokbok 3.0 (Värnamo 2008), 203 
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möjligt och därför används oftast serif-typsnitt i sammanhang med mycket text. Den andra 

gruppen heter sans serif och är typsnitt som inte har fötter. Ett av de mest vanliga typsnitten i 

denna grupp är Helvetica (se bild 8) och denna sorts typsnitt används ofta i rubriker men har 

också blivit väldigt vanlig i brödtexter som är publicerade på webben6. Precis som man ska 

välja färger med omsorg och tänka på vad det är man vill berätta ska det finnas en tanke med 

valet av typsnitt. Dels måste man anpassa typsnitt efter dess ändmål, alltså vart texten ska 

publiceras, på webben eller på papper etc. Men det är inte bara läsbarheten som man ska ha i 

åtanke utan formen på bokstäverna kan också förstärka den känsla eller det budskap som man 

vill förmedla. Det är till exempel väldigt vanligt att man använder sig av typsnitt som är 

rundade i hörn och kanter (se bild 9 och 10) när det handlar om små barn just för att det 

förstärker den känsla av mjukhet som barn inger. 

  

7. Times New Roman, ett exempel på ett serif-typsnitt. 

 

8. Helvetica, ett exempel på ett sans serif-typsnitt. 

9.      10.      

 

6 Carl-Johan Nordqvist (carl-johan.nordqvist@idg.se) , Introduktion till typografi på webben, 2006-03-20, 
http://iwtjanster.idg.se/webbstudio/pub/artikel.asp?id=332 
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1.2 Portfolio 

En portfolio är en samling av ens arbete som man har för att kunna visa upp vad man tidigare 

har gjort och hur man har gjort. Det kan vara allt från en sammanställning av de grafiska 

profiler man tagit fram åt olika företag, reklamkampanjer som visats på olika platser eller 

hemsidor man har gjort. En portfolio kan vara både i fysisk och digital form. Den digitala 

portfolion är oftast en del av hemsida där man låter besökaren navigera igenom ens 

arbetsprover. När man skapar en digital portfolio är det väldigt lätt att man glömmer bort att 

det är ens arbete som ska vara i fokus7 och inte onödiga extra effekter8 9 (om man nu inte just 

är specialiserad på just effekter) som istället kan göra att besökaren tappar intresset och 

lämnar hemsidan. En annan sak som är viktig att tänka på när man sätter ihop sin portfolio är 

att anpassa den efter sitt ändamål. Vill man visa upp att man har en bred kompetens och 

behärskar många olika områden ska man ta lite av varje från ens tidigare arbeten men söker 

man ett arbete som är lite mer specifikt, till exempel ett illustrationsarbete, ska man fokusera 

på ens illustrationer och inte annat som t.ex. fotografier och filmat material. 

 

1.3 Varumärke 

När det kommer till definiering av begreppet varumärke har jag tagit hjälp av Mind Your 

Brand som själva beskriver sig som ett oberoende nätverk av erfarna affärskonsulter med 

specialisering inom bl.a. varumärken. På deras hemsida10  beskrivs ett varumärke som att det 

nästan kan vara vad som helst. En produkt, ett företag, en stad, ett fotbollslag eller en artist är 

några av de exempel som tas upp. Vidare i beskrivningen skrivs det om för att ett varumärke 

ska bli starkt krävs det att det företaget säger, levererar och gör måste på något sätt särskilja 

från företag som erbjuder liknande tjänster eller produkter. Ett varumärke måste vara 

oefterhärmligt på något sätt för att kunna bli framgångsrikt. För att ett varumärke ska bli mer 

än en logotyp krävs det att mottagaren tycker att det som sägs, görs och levereras är bra. Ordet 

bra definieras i denna text som att upplevelsen av produkten eller tjänsten från mottagarens 

sida är positiv11.  

7 Sean Hodge, Creating a successful online portfolio, 2008-03-04, 
http://www.smashingmagazine.com/2008/03/04/creating-a-successful-online-portfolio/ 
8 http://www.hellomonday.net/ 
9 http://www.arqandgraph.com/ 
10 http://www.mindyourbrand.se 
11 http://www.mindyourbrand.se/VadarettVarumarke.htm 
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1.4 Wordpress 

Wordpress12 är ett kostnadsfritt så kallat publiceringssytem och dess främsta funktion är att 

man på ett väldigt enkelt och smidigt sätt ska kunna uppdatera innehållet på sin hemsida. 

Wordpress var till en början ett väldigt litet och anonymt verktyg för att kunna uppdatera 

bloggar13 men har sedan starten 2003 vuxit sig större och är idag väldens största ”gör-det-

själv” bloggverktyg. Under åren har Wordpress också gått från att vara ett bloggverktyg till att 

också vara ett mycket användbart verktyg vid skapande av hemsidor. Orsaken till denna 

utveckling är att Wordpress är ett så kallat Open Source14 projekt som innebär att det runt om i 

världen sitter människor och utvecklar dess möjligheter och funktioner hela tiden. 

För att kunna använda Wordpress måste man först installera det på samma plats som man har 

sin hemsida och är det först gången man gör det finns det mycket information om hur man gör 

detta att tillgå på Wordpress hemsida. När man är klar med själva installationen är det bara att 

sätta igång med själva utformningen av sin hemsida och detta gör man på två olika sätt. För att 

kunna ändra innehållet på ens hemsida måste man först logga in på själva 

administrationssidan (se bild11) vilket man enklast gör via sin hemsideadress d.v.s. 

www.dinhemsidasadress.se /wp-admim.  

 

11. Wordpress administrationssida. 

12 http://www.wordpress.org 
13 En blogg är en hemsida som fungerar som en sorts webbaserad dagbok som under senare år har blivit väldigt 
populärt att använda. 
14 Open source är en utvecklingsmetod som bl. a. tillämpas på program. Eftersom utvecklingen grundas på frivillig 
basis kostar inte programmen något att använda. 
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Via administrationssidan kan man sedan bl. a. skapa nya sidor till ens hemsida, skriva inlägg 

till dessa och hämta hem och installera nya teman som gör att hemsidan får ett annorlunda 

utseende (se bild 12 och 13). 

 

12. Med några få klicka kan man få ett helt nytt utseende på sin hemsida. 

 

13. Det finns flera tusen teman att välja mellan och en del av de hittar man på Wordpress 

hemsida15. 

15 http://www.wordpress.org/extend/themes/ 
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Om man inte vill använda sig av färdiggjorda teman kan man istället välja att skapa sitt eget 

tema genom att arbeta med cascading stylesheets (css) som på svenska kan översättas till 

stilmallar. Css är ett slags språk och dokument där man definierar olika delar av en hemsidas 

innehåll och utseende så som bakgrundsfärger, textstorlekar, placeringen av bilder etc. Precis 

som vi har regler för hur man ska använda det svenska språket finns det ett visst sätt man 

måste skriva css på (se bild 14). 

 

14. Ett css-dokument kan skrivas i vilket textredigeringprogram som helst men det finns också 

speciella program för just skrivande av bl. a. css-dokument som kan känna av om man skriver 

felaktig kod och markerar då detta. 

För att veta vad som är möjligt och inte möjligt med CSS kan man ta hjälp av sidan 

W3school16där allt som CSS-språket innefattar finns. 

 

 

 

16 http://www.w3schools.com/ 
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2. Produktion 
Mitt examensarbete har inneburit produktion av många små delar som sedan i slutprodukt 

har bakats samman. Därför tänkte jag i denna del bena upp vad exakt det är jag har gjort 

och hur jag har gått till väga för att göra detta. 

 

2.1 Bakgrund 

Under vårterminen 2009 kom jag i kontakt med två art directors17 från Lund under ett 

delmoment i kursen Fördjupning i digital visuell teknik och form 2 (ME1204). Denna kontakt 

ledde sen vidare till en praktikplats på Södra Esplanaden18 i Lund där jag fick arbeta mycket 

med grafisk profilering av olika företag, mindre och större. Under praktikens gång funderade 

jag över, under ett flertal tillfällen, hur mitt egna varumärke skulle kunna se ut och allt 

eftersom tiden gick och uppdragen blev fler och fler kom också önskan om att få arbeta med ett 

alldeles eget projekt. 

Detta kom  alltså att ligga till grund för mitt examensarbete som huvudsakligen kom att handla 

om ett arbete på ett väldigt personligt plan, men dess metoder och arbetssätt lika väl skulle 

kunna tillämpas på flera olika case19.   

 

2.2 Konkretisering av önskad slutprodukt 

Att varje människa är unik är något som jag har hört enda sedan barnsben och ju äldre jag har 

blivit, har jag kommit till insikt att detta faktiskt stämmer, även på mig som ändå har Sveriges 

vanligaste namn.  Och enda från början har just detta, att framhäva det unika i personen i 

varumärket varit ett mål. Att genom olika grafiska element berätta om personen bakom och 

sedan bygga upp en hel profil kring detta. För att sedan kunna sammanställa det färdiga 

resultatet samt visa upp andra saker jag har arbetat med, har jag byggt ett webbaserat CV som 

med säljande texter och bilder ska berätta vem jag är, vad jag gör och vad jag kan. Slutligen vill 

jag också nå ut med mig själv och min portfolio till potentiella arbetsgivare genom att göra 

reklam för min hemsida genom att skapa ett slags nyhetsbrev som jag har mailat ut till de väl 

utvalda potentiella arbetsgivarna.  

17 Art Director (AD): En art director hjälper till att leda en kreativ process och styr de visuella delarna av det som 
skapas. 
18 En kreativ studio och kontor för 8 stycken egenföretagare inom olika kreativa yrken. 
19 Case: ett ord som används flitigt inom reklambranschen och betyder projekt, uppdrag. 
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2.3 Research och idéarbete 

Innan jag påbörjade mitt idé och -skissningsarbete försökte jag hitta inspiration och förslag på 

hur andra människor inom grafisk form valt att profilera sig och utformat sina 

portfolios/hemsidor. Till hjälp använde jag mig av hemsidor som TheCssAwards20 och 

DesignFlavr21 som är två sidor som bl.a. sammanställer väl utformade portfolios. Men istället 

för att bli inspirerad blev jag mer och mer förvirrad och osäker på min roll som formgivare då 

jag gång på gång ansåg mig hitta portfolios som på ett estetiskt sätt var väldigt tilltalande22 23 

och som hade större kompetens än min egen. Dock fick jag ingen känsla eller bild av 

människorna bakom dessa portfolios, förutom att de var väldigt kompetenta och jag började 

därför återfå min självsäkerhet och tro på att skapa en väldigt personlig profil och portfolio 

som jag haft i tankarna en längre tid. För att som jag nyss nämde kunna skapa en personlig 

profil var jag först tvungen att hitta egenskaper hos mig själv som gick att visualisera och till en 

början försökte jag göra detta på egen hand genom att rannsaka mig själv. Att rannsaka sig 

själv var ganska svårt eftersom jag som oftast tar mig själv för givet och inte tänker så mycket 

på vem jag egentligen är. Lösningen på denna svårighet blev att jag helt oplanerat, mitt under 

en fest bad några kompisar beskriva mig. Detta gav rätt mycket kött på benen att sedan arbeta 

vidare med och även om det inte kom fram några helt nya egenskaper som jag inte visste att 

jag hade så var det bra att få andra egenskaper som ambitiös, lojal, passionerad etc. 

bekräftade. En egenskap som jag själv ansåg mig ha var lekfullhet och jag ville att denna skulle 

ha en stor del i mitt utformande.  

 

Som jag tidigare har nämnt i min bakgrundsbeskrivning till detta arbete så gjorde jag praktik 

under höstterminen 2009 och mina veckoreflektioner handlade mycket då om svårigheterna 

med att komma på idéer på beställning. För att få ett flyt i mitt kreativa arbete krävs det att jag 

hela tiden kan spåna fram nya idéer. Alla idéer kan inte vara unika men sättet att utföra dessa 

på kan vara det som gör att slutproduktionen skiljer sig från mängden. Under mitt arbetes 

gång, som inledningsvis till stor del handlade om just framtagandet av idéer, har jag många 

gånger stött på just svårigheten med att idéerna inte kommer och det i sin tur har lett till 

frågeställningen hur man lyckas ta sig förbi detta hinder och problem. Till en början försökte 

jag, så fort jag kände motgång, släppa arbetet, tänka om och försöka hitta ny inspiration men 

allt eftersom tiden gick blev jag mer och mer stressad över att jag inte kände att jag fått fram de 

idéer som jag hade förväntat mig och jag började allt mer fundera på hur jag skulle gå tillväga 

för att lyckas med detta. Att inte ha kunnat få fram idéer har i sin tur ledet till att mitt arbete 

har förföljt mig även under lediga stunder som helger och även om jag inte har tänkt på det 

20http:// www.thecssawards.com 
21 http://www.designflavr.com 
22 http://www.royale.no/showcase.html 
23 http://www.goslingo.com/ 
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exakt hela tiden så har det legat som ett orosmoment i bakhuvudet och gnagt. Till sist kom det 

till en punkt där jag inte orkade mer och bestämde mig för att släppa allt i några dagar. Jag 

försökte ändra på mina vardagliga rutiner för att komma bort från datorn och försöka komma 

på nya tankar. Till en början var det väldigt svårt att släppa tankarna på sitt idéarbete men allt 

eftersom jag hittade nya saker att göra så som, trädgårdsarbete och bokläsning som är två 

aktiviteter som jag annars inte brukar egna mig åt, började mina tankar att släppa. Och när 

tankarna började släppa kunde jag också börja reflektera över mitt problem och kom då till 

insikt med att för att lösa problemet med att vara kreativ på beställning måste jag först och 

främst hitta en metod för att kunna släppa arbetet helt och hållet och rensa huvudet på tankar 

och stress. 

 

2.4 Namn 

Att komma på ett namn till mitt företag har varit ganska enkelt. Till en början försökte jag 

komma på ett namn som inte innefattade mitt egna namn Lasse Johansson. Två namn som 

hela tiden har varit aktuella har varit Leographics och Grafiq. Tanken med Leographics var att 

få med mitt namn utan att skriva på näsan att person bakom heter Lasse. Bokstäverna L, E och  

O står för Lars Erik Oskar som är mina tre första namn. Tanken bakom Grafiq vart att försöka 

berätta att företaget jobbar med att ta fram smart (IQ) grafik (graf). Men båda dessa har jag 

senare valt av sålla bort då jag har känt att de inte har den enkelhet som vill att hela min profil 

ska spegla. Jag vill inte att de ska råda något som helst tvivel om vem personen bakom är och 

jag vill inte heller använda mig av engelska ord då min tanke var att endast vända mig till den 

svenska arbetsmarknaden.  Till sist valde jag att ta mitt förnamn i stället, just för att det inte 

ska råda någon som helst tvivel om vem som är grundaren av företaget. För att även spegla den 

lekfullhet och lättsamhet som jag anser min personlighet innehåller valde jag att lägga till 

bokstaven Z på slutet. Just bokstaven är väldigt vanlig förekommande i dansbandsnamn och 

även om inte tanken är att associeras med just själva dansbandet så är baktanken att 

associeras med olika ord som jag förknippar med dansband så som kärlek, glädjefull och 

medelsvensson.  

 

2.5 Logotyp 

I arbetets början hade jag idé om att ta fram ett typsnitt som bara skulle bestå av symboler som 

med hjälp av sin form skulle vara en bokstav. Alla symboler skulle vara föremål som 

förknippas med mig men jag upptäckte ganska snart att det var väldigt svårt att få ihop 

symboler till ett helt alfabet, som dessutom skulle ha samma form som bokstäver. Även om 
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just idén med att ta fram ett helt alfabet inte gick att genomföra tyckte jag tanken med 

symbolerna var bra och jag ville därför inte ge upp den helt och det var då som idén med 

logotypen kom fram. Att på samma sätt använda sig av symboler/bilder men till bara några 

utvalda bokstäver som i detta fall L A S S E Z. Precis som med Z i namnet och att det inte 

nödvändigt behöver förknippas med just dansband utan istället de ord och känslor som 

dansband associeras med, hade jag samma tanke med mina symboler. Svårigheterna med att 

hitta symboler som passade var att det var tvungna av vara väldigt enkla till formen för att de 

lätt skulle kunnas knytas ihop med en bokstav.  

 

2.5.1 L 

Som första bokstaven L valde jag ett ölglas som symbol (se bild 15), just för att det oftast är 

högt och avlångt precis som bokstaven L. Dock tyckte jag att efter gjort de andra 

bokstäverna/symbolerna att ölglaset som symboliserade ett litet L inte passade ihop med de 

övriga och fick därför tänka om och lösningen blev en ölstövel (se bild 16 och 17) som har 

formen som ett stor L. Det som jag tycker att ett ölglas berättar förutom att jag tycker om 

drycken är ord som levnadsglad, social och lättsam. Den gula färgen i ölen symboliserar i sin 

tur optimism, glädje och energi. 

15.      16.      17.  

 

2.5.2 A 

Som A valde jag ett upp och ner vänt hjärta för att symbolisera den kärleksfulla och 

passionerade sida som jag anser mig ha. Till en början hade jag en pil som gick genom hjärtat 

(se bild 18), mestadels för att jag tyckte det var mer estetiskt tilltalande men när jag tittade på 

logotypen i litet format blev pilen knappt sebar och valde därför att ta bort den (se bild 19). 

Den röda färgen i hjärtat symboliserar passion och impulsivitet. 

 18.      19.  
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2.5.3 S 

När det kom till bokstaven S ställdes jag inför ett litet problem. Att använda samma symbol i 

logotypen två gånger kan göra att de får lite mer fokus än de andra symbolerna (se bild 20) då 

dess färg får ett större utrymme och på sätt fångar ögats uppmärksamhet snabbare. Men 

genom att dels dela upp logotypens symboler på två rader (se bild 21) gör att de två likadana 

symbolerna kommer ifrån varandra och på sätt får de inte längre lika stort fokus. Min första 

idé var att ha lussekatter som S men jag när jag upptäckte problemet fick jag tänka om och 

istället valde jag att ha en LP-skiva (se bild 22) och en CD-skiva (se bild23). Detta val gjorde 

även att jag kunde särskilja symbolerna ännu mer och på så sätt få en jämvikt i logotypen som 

göra att den blir behaglig för ögat att titta på. Eftersom mitt intresse för musik är så pass stort 

och en stor del av vardagen (bland annat under skapandet) kändes det också rätt att ha två 

symboler som i grunden symboliserar samma sak. Tanken med LP-skivan är att den även ska 

symbolisera nostalgi och min passion för att minnas tillbaka medans CD-skivan ska 

symbolisera raka motsatsen d.v.s. nytänkande och även den digitala sidan av mig. Eftersom en 

LP-skiva mestadels består av svart eller mörkgrå färg valde jag att mitten av skivan addera en 

frisk grön färg som ska symbolisera harmoni. 

20.  

21.      22. 23.  

 

16 
 



Varumärkesprofilering 
Lasse Johansson, MT07 
 
2.5.4 E 

Ända sen barnsben har jag varit förtjust i sötsaker och än idag har jag kvar suget efter något 

sött och därför ville jag ha med något slags bakverk. Till en början hittade jag inget som till 

form och färg skulle kunna föreställa bokstaven E men efter att varit och handlat i affären och 

passerat kakavdelningen där, kom jag på idén om att använda en munk med glasyr. För att få 

formen av ett E tog jag bort en bit av munken som skulle kunna vara en tugga. Först valde jag 

att ha en rosa glasyr (se bild 24), mestadels eftersom det var det jag hade sett i affären, men 

efter att ha satt ihop alla symboler ansåg jag att det rosa inte passade så bra med den röda 

färgen från hjärtat (se bild 25) och ändrade därför färg på glasyren, till brun (se bild 26).  Den 

bruna grunden i munken ska symbolisera produktivitet och enkelhet. 

24.      25.      26.  

 

2.5.5 Z 

De symboler som jag hittills har förklarat, symboliserar bokstäver som även finns med i mitt 

tilltalsnamn Lasse. Därför ville jag att dessa skulle vara väldigt personliga och symbolisera mig 

eftersom det är jag som står bakom företaget Lassez.  Så när det kom till att välja form av 

bokstaven Z ville jag att denna inte skulle ta lika stor plats samtidigt som den var tvungen att 

på något sätt passa ihop med övriga symboler. Därför fick en blyertspenna med ett ritat streck 

bli symbolen för Z (se bild 27). Anledningen till att jag valde en penna var för att det är med 

denna man oftast börjar varje projekt med, genom att skissa och skriva ner sina idéer. 

27.  
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2.5.6 Sammanfattning 

Tanken med logotypen som jag har tagit fram är som jag tidigare nämnt är att berätta om mig 

själv och min personlighet. Att man väldigt snabbt förstår vad jag tycker om tror jag de flesta 

kommer se men som jag också tidigare nämnt så berättar symbolerna mer än vad de 

föreställer. Genom att ha använt symboler rikliga med färger har jag väldigt enkelt kunna 

plocka ut en färg från varje symbol (se bild 28 och 29), som ligger till grund för den färgpalett 

som jag har använt mig av i resterande arbete. 

     

28. Slutgiltig logotyp. 29. Färgskala tagen från slutgiltig logotyp. 

 

2.6 Visitkort 

Ett visitkort är en liten pappersbit med måtten 90 mm x 55 mm (standardmått), men för den 

sakens skull ska man inte lägga ner mindre tid på detta då det kan vara det första arbete en 

kund får se av en. Ett visitkort har ju alltid två sidor, en framsida och en baksida och detta var 

något som jag ville utnyttja till fullo, att använda så mycket att papprets yta som möjligt. 

Redan från början hade jag en vilja om att ha med ett korsord i någon form, om det sen skulle 

användas i rubriker eller som mönster visste jag inte då men när jag satt och funderade på vad 

jag kunde göra med visitkortets baksida kom idén om att använda denna yta till just ett 

korsord. Tanken var också att korsordets ledtrådar och ord skulle kunna förknippas med mig 

för att än en gång hålla materialet så personligt som möjligt. Ganska snart efter att jag hade 

börjat konstruera korsordet kom jag till insikt med hur svårt detta var och mitt val av att allt 

skulle vara personligt gjorde inte saken lättare. Därför kom arbetet med visitkortet att bli något 

som jag lämnade och återkom till med jämna mellanrum för att inte låta allt för mycket tid gå 

till spillo. Under arbetes gång med korsordet ändrade jag också utformningen av visitkortet ett 

par gånger innan jag kunde besluta mig (se bild 30, 31 och 32). Detta velande ledde till att vid 

en viss utformning var kort i liggande format och i andra fall i stående format vilket i sin tur 

gjorde att utformningen av korsordet fick ändras några gånger då jag ville ha samma riktning 

på korsordet d.v.s. att om framsidan var i stående format skulle också korsordet vara i stående 

format och vise versa. Efter att ha fastställt färdigt resultat av visitkortet skulle jag skicka iväg 

kortet till tryck. När det kom till tryckeri hade jag idéer om att logotypen på visitkortet skulle 

vara lackerad vilket skulle ge den ett extra blänk och förstärka blänket i bl.a. annat det ölglas 
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som jag försökt illustrera i min logotyp. Men efter att ha hört efter med tryckeriet om vad det 

skulle kosta fick jag reda på att om UV-lackering som metoden hette, skulle användas var man 

tvungen att använda sig av en dyrare tryckmetod för att detta skulle fungera och det i sin tur 

skulle göra att visitkortet skulle behövas tryckas upp i ett större antal för att det skulle bli 

lönsamt. Därför blev priset för högt för mig och jag fick välja ett visitkort utan lackerad logotyp 

som passade min plånbok bättre. 

 

30. Detta är första förslaget som jag senare valde bort delvis för att kontaktinformationen inte 

var tillräckligt tydlig. 

 

31. Detta är andra förslaget som jag valde bort därför att jag tyckte logotypen och 

kontaktinformation inte passad ihop. På något sätt kände jag att de krockade med varandra. 

 

32. Detta är det tredje och slutgiltiga förslaget. 
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2.7 Hemsida 

När det kom till skapandet av min hemsida/portfolio hade jag en ungefärlig bild av hur den 

skulle se ut. Ända från arbetets start hade jag en vision om att skapa en portfolio som i sig själv 

skulle vara en portfolio. Alltså en hemsida som utan något större innehåll i form av 

arbetsprover och texter skulle kunna visa upp mina färdigheter och berätta historien om mitt 

företag. För att få en helhet i min profil ville jag även att de grafisk element som skulle 

användas på hemsidan skulle kunna återknytas till något i profilen och därför valde jag att 

jobba med logotypen (se bild 33) eller rättare sagt jobba med det som inte fanns i logtypen 

men som borde finnas där. Till exempel använde jag mig av den del i munken som är bort 

tuggad (se bild 34) och placerade denna tillsammans med en kopp nyponsoppa som skulle 

symbolisera fika och fika är något man ofta gör när man möts och därför fick denna grafik 

placeras vid det kontaktformulär som jag skulle ha på sidan. Som ett annat exempel på att 

återknyta grafiken till logotypen och till den cd som är ett av s:en valde jag att använda mig av 

ett uppfällt cdomslag som bildvisare (se bild 35). 

33.       34.  

35.  
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Tanken med själva upplägget på hemsidan var att det skulle föreställa mitt skrivbord sett rakt 

ovanifrån och sättet att navigera på ville jag också skulle förstärka detta. Genom att trycka på 

en knapp i meny skulle besökaren automatiskt komma till den plats på skrivbordet där den 

information som var länkad till knappen fanns genom att åka uppåt och neråt på skrivbordet. 

För att besökaren hela tiden snabbt och enkelt skulle kunna komma tillbaka till början la jag 

till en knapp med en länk till sidans topp, som skulle följa efter besökaren vart på sidan den än 

befann sig. En svårighet när det gäller utformning av hemsidor är att många skärmar har olika 

upplösningar och upplösningen i sin tur avgör hur mycket av hemsidans material som kan 

visas på en och samma gång på datorskärmen (se bild 36 och 37). Misstaget jag gjorde var att 

göra skisser av hemsidan på min externa skärm som har en hög upplösning och sedan när jag 

tittade på hemsidan med en skärm som har standardupplösningen (1024px x 768px) var det 

mycket av hemsidan material som inte fick plats och jag fick göra om det mesta. 

 
36. Den rödstreckade rektangeln illustrerar en upplösning på 1024 pixlar på bredden 768 

pixlar på höjden. Kvadraten har en höjd och bredd på 900 pixlar och får därför inte plats på 

höjdled. 

 

32. Den rödstreckade rektangeln illustrerar en upplösning på 1920 pixlar på bredden och 1200 

pixlar på höjden. Kvadraten är lika stor som på bilden ovan och får plats både på höjd och – 

sidled. 
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Att skriva har jag alltid sett som en svag sida hos mig själv och därför tyckte jag det var väldigt 

svårt att skriva de små textstyckena som jag skulle ha med på min hemsida. Eftersom tanken 

med min hemsida var att den skulle visas upp för olika potentiella arbetsgivare kände jag att 

texternas innehåll skulle vara säljande på något sätt. Precis som att jag ville ha en personlig 

porfil ville jag också att texterna skulle vara personliga och jag försökte därför inte använda 

mig av ord som jag inte skulle använt i annat fall. 

 

2.8 Verktyg och arbetsmetod 

Under arbetes gång när jag har skapat de olika grafiska elementen i min profil så som 

symboler till logotyp eller bilder till hemsida har jag i de flesta fall börjat med att teckna direkt 

i datorn istället för att först göra skisser på papper och sedan ta dess skisser vidare i datorn. 

Detta beror mestadels på att jag inte anser mig ha haft den färdighet av skissteknik för att 

detta skulle vara till någon nytta. Däremot har jag använt skissblocket för att ta fram idéer till 

vad för bilder och symboler som ska ha tecknats. Programmet som jag använt för att göra detta 

heter Illustrator och kommer från företaget Adobe24. Anledningen till att jag har valt att arbeta 

med detta program är för att man jobbar med något med heter vektorgrafik och vektorgrafik är 

precis som det låter grafik som är uppbyggt av vektorer och vektorer i sin tur är geometriska 

funktioner, så som linjer, punkter och cirklar som tillsammans beskriver en bild25. Fördelen 

med att jobba med vektorgrafik är att den går att förstora upp och förminska praktiskt taget 

hur mycket som helst utan bilden blir suddig.  

För att ha något att gå efter när jag har tecknat har jag använt mig av referensbilder för att på 

så sätt kunna efterlikna de saker som jag har velat teckna (se bild 33). Min tanke eller vision 

har aldrig varit att få det jag har tecknat att se fotorealistiska ut utan istället har jag velat 

behålla det tecknande utseendet utan att för den sakens skulle få det att se handritat ut (se bild 

34). Svårigheten med att teckna i datorn är att jag många gånger har behövt zoom in på en viss 

del av bilden för att kunna jobba med detaljer och när man ser dessa detaljer på nära håll kan 

det vara svårt att få en övergripande bilder över hur dessa hjälper till att göra bilden bättre (se 

bild 35 och 36). 

24 http://www.adobe.com 
25 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafik 
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33.      34.  

35.      36.   

Olika tjocka linjer som ska vara spåren i en LP-skiva är inte så effektfulla när de är inzoomade 

men när man ser bilden i rätt storlek skapar linjerna en effekt som gör LP-skivan mer 

verklighetstrogen. 

Att veta eller kunna allt om ett programs funktioner och verktyg är en omöjlighet och därför 

jag har då och då under min produktion fått problem när mina tekniska kunskaper inte har 

räckt till. Som till exempel arbetet med min hemsida har inneburit att jag har fått ta reda på 

hur jag får en viss typ av menysystem att fungera, vilket filformat på bilder som lämpar sig bäst 

på webben etc. Men tack vare internet och dess enorma innehåll av kunskap tar det inte alls 

lång tid innan man finner svar på sina frågor. Dels kan man ta hjälp av tutorials som är 

specifika guider för hur man löser ett visst problem, det kan vara allt från hur man skapar en 

fotorealistisk glasflaska i ett visst program, till vad hur man gör en hemsida mer tillgänglig frö 

fler användare. En annan metod för att hitta svar på sina frågor kan vara att använda sig av 

olika forum. Ett forum fungerar som ett hus där det finns många rum och i varje rum tar man 

upp ett speciellt ämne som man kan ställa frågor kring och förhoppningsvis få ett svar tillbaka. 

Ett exempel på när jag använt mig av ett forum under mitt arbete var när jag inte fick en 

speciell knapp på min hemsida att fungera. Jag kopierade då den kod jag skrivit och lade ut 

denna på forumet CSS26 och fick några dagar senare svar på min fråga och problemet var löst. 

Att ha så mycket information så lätt tillgänglig har gjort mig väldigt tacksam för att jag lever i 

den tid jag lever. Eftersom min tålamod inte är det bästa skulle jag med stor sannolikhet tappa 

intresset ganska fort om jag inte kunde hitta lösningar på mina problem så pass fort som jag 

kan göra idag. 

Som jag tidigare har nämnt i min beskrivning av idéarbete blev detta i ett tidigt stadie ett 

stressmoment då jag inte fick fram idéer som jag förväntat mig. Och denna stress tillsammans 

med den ständiga tidspressen ledde till att jag kom in i en ond cirkel. Eftersom jag kände att 

tiden började rinna iväg kände jag också att jag inte hade tid till något annat än arbete och fick 

26 http://www.webmasterworld.com/forum83/ 
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därför sitta och arbeta mycket på sena kvällar och helger. Jag ansåg mig inte heller ha tid till 

längre raster från mitt arbete vilket gjorde att jag började laga väldigt enkel mat som gick 

snabbt att laga och sådan mat innehåller ofta inte den näring och energi som jag skulle behöva 

för att kunna prestera bra. Att jag fick offra kvällar och helger till arbete istället för att umgås 

med vänner och familj gjorde att jag tappade den lust och engagemang som jag tidigare hade 

haft för mitt arbete. Samtidigt som jag visste att detta sätt att arbeta på inte gav mig så mycket 

och att jag istället borde släppa allt och än en gång försöka rensa huvudet, kände jag att jag 

inte hade tid till detta och försökte där arbeta vidare så gott det gick.
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3. Reflektion 

Under arbetets gång är det många tankar som har flugit genom mitt huvud. Oftast när en 

bra tanke dyker upp så är jag mitt uppe i något arbete och har inte tid att reflektera över den 

och sedan när jag väl har tiden så är tanken borta. Jag ska därför i det här kapitlet ändå 

försöka sammanställa alla mina tankar som jag haft under arbetets gång. 

Under de sista veckorna i mitt arbete mådde jag väldigt dåligt och startpunkten till detta var 

nog när jag kom till insikt med att jag inte skulle hinna färdigställa allt det material som jag 

satt upp i mina mål i uppstarten av examensarbetet och tanken på att inte bli godkänd började 

gå runt i huvudet. 

Innan jag satte igång med själva arbetet gjorde jag en ungefärlig tidsplanering om vad som 

skulle göras och hur lång tid det skulle ta att göra varje moment men redan från start halkade 

jag efter då arbetet inte var lika lätt som jag hade trott. Eftersom mitt arbete gick ut på att 

profilera mitt företag och mig själv trodde jag att det skulle vara relativt lätt att komma på 

idéer till hur min grafiska profil skulle vara, hur min hemsida skulle se ut och hur jag skulle nå 

ut med mig själv till företag. Följderna av att halka efter i ett så pass tidigt skede blev att jag 

tappade den gnista och energi som jag hade bara några veckor tidigare. Och i stället för att 

stoppa arbetet och tänka efter på hur jag skulle gå till väga för att lösa problemet försökte 

jobba vidare och tvinga fram idéer och det i sin tur ledde till att jag började gräva ett större och 

större mörker runt omkring mig, som senare kulle visa sig vara väldigt svårt att komma ut 

ifrån. Eftersom det hela skedde gradvis var det svårt att inse var arbetet var på väg och istället 

levde jag på hoppet om att lösningen skulle komma. 

Även om jag har haft möjligheten till att få hjälp med mitt arbete från människor som jobbar 

inom branschen har jag, dumt nog, valt att försöka klara lösa problemet på egen hand. Delvis 

handlar det nog om att jag inte vill vara någon till besvär, fast jag mest största sannolikhet inte 

är det, samtidigt som jag vill bevisa för sig själv att jag kan klara av att lösa problemet. Men 

ibland måste jag nog våga svälja sin stolthet. Jag tror att det i de flesta falla hjälper en mer än 

att försöka klara av det själv, framför allt tror jag numera att jag kan lära mig mera på det och 

på så sätt kanske också gradvis lära mig hantera problemen självständigt. En annan orsak till 

att jag inte velat ta hjälp utifrån är nog för att undvika att behöva erkänna problemet och 

hoppas på att hitta en lösning innan problemet blivit ett faktum. Även om jag inte orkar vara 

någon annan än mig själv har jag tankar och föreställningar om hur andra vill att jag ska vara 

och detta är också en orsak till att problemen har sopats under mattan. Att ha problem är 

något som jag alltid har förknippat med tecken på svaghet och har aldrig sett mig själv som en 

sådan person. Under den sista tiden i mitt arbete kände jag också en skam för det som jag 

anser vara ett stort misslyckande från min sida. Delvis beror nog också detta min tankar och 

föreställningar som jag tror människor runt omkring mig har om just mig.  
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Min tidigare handledare Martin Sandström som även varit min lärare i ett delmoment i kursen 

Fördjupning i digital visuell teknik och form 2 (ME1204) som jag nämnt i inledande del av 

detta arbete har vid några olika tillfällen pratat om att skolan är till för att misslyckas för att 

sedan ta lärdom av sina misstag och bli en mer professionell yrkesmänniska. Detta är något 

som jag har haft väldigt svårt att ta till mig eftersom jag alltid har sett ett misslyckande som ett 

stort nederlag.  Men efter att ha, vad jag själv anser, misslyckat med mitt examensarbete har 

jag kommit till insikt med hur mycket jag kan lära mig av detta. Precis som jag tror att jag lär 

mig bäst av att komma ut på en arbetsplats och verkligen få arbeta istället för att sitta vid 

skolbänken och läsa till mig kunskap, tror jag att man måste misslyckas för att komma till 

insikt med det jag har gjort. Problemet med att misslyckas kan dock ha flera olika negativa 

följder som gör att man inte kan se den faktiska kunskap man får med ögon utifrån. Jag själv 

har haft väldigt svårt att göra detta men med hjälp av att skriva ner mina tankar och 

reflektioner kring detta har jag långsamt kunnat ta lärdom. Skrivandet som jag under nästan 

hela min skoltid har sett som en stor fiende har kommit att visa sig denna gång vara räddning 

för att de tre senaste månaderna inte ska kännas helt bortkastade. 

Under den tid jag kom till insikt med mitt misslyckande och det mörker jag befann mig i 

mådde jag, som jag tidigare nämnt, väldigt dåligt. Jag kände en stor ångest för att jag inte 

klarat uppgiften och såg inget ljus i tillvaron. Att jag dessutom tvingade mig själv att sitta från 

morgon till kväll och försöka prestera gjorde inte heller saken bättre, men kanske gjorde jag 

det för att på något sätt försöka straffa mig själv. Vändpunkten på allt detta kom när jag under 

ett samtal med min barndomsvän Johan för första gången vågade erkänna hur jag egentligen 

mådde. Tidigare när jag hade fått frågan från både Johan och andra runt omkring om hur det 

gick med mitt examensarbete och hur jag mådde skämtade jag alltid bort svaren och sa att de 

skulle lösa sig fast jag innerst inne visst att det inte skulle göra det. Och något av alla dessa 

”vitalögner” svar fick nog bägaren att rinna över och det var därför som jag inte längre orkade 

ljuga när Johan ställde frågan om hur jag mådde. Även om allt inte vände på direkten så kände 

jag att det var väldigt skönt att börja vara ärlig, dels mot mig själv och dels mot andra runt 

omkring mig, även om det kanske inte alltid var så lätt att prata om, då det handlade om att 

erkänna mitt misslyckande. Extra svårt var det att för första gången erkänna för mina föräldrar 

att det inte gått så bra med mitt examensarbete som jag tidigare hade sagt att det gjort. Till 

stor del beror detta nog mycket på att jag hade målat upp en bild av krav och förväntningar 

som jag trott att mina föräldrar ställt på mig men när jag upptäckte att detta inte var fallet tog 

jag ännu några steg ut från mörkret. När jag väl hade börjat prata om mitt misslyckande kunde 

jag så mått också börja reflektera över hur det hade blivit så och vad jag kunde lära mig av det. 

En av orsakerna som jag kom fram till var att jag redan i planering av mitt arbete inte hade 

tydliga mål nog med vad som skulle göras och att mitt arbete redan från början var ett 

sjunkande skepp.  
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Istället för att ägna tid åt att definiera tydliga mål med mitt arbete gjorde jag misstaget att 

använda mig raka motsatsen d.v.s. otydliga och baka in dessa i luddiga och långa 

formuleringar som skulle se bra ut på papper. 

Jag har alltid varit förtjust i att de det väldigt lugnt på min fritid och har aldrig varit i behov att 

det ska hända så mycket men under de senaste veckorna har jag kommit underfund med att 

det kanske är just detta som är problemet till att jag inte har hittat något kreativt flyt i mitt 

arbete, att jag kopplar av lite väl mycket och inte förser det kreativa sinnet med någon vidare 

inspiration och intryck som behövs. Detta är något som jag måste bli bättre på även om det 

kan lång tid att ändra ett många års invant beteende. Ett annat beteende som jag måste ändra 

på är mitt datoranvändande.  En vanlig dag kan börja med att jag på morgonen äter frukost 

framför datorn, för att sedan kunna jobba några timmar vid datorn, och sedan i bästa fall ta en 

paus för lunch för att sedan komma tillbaka och jobba några timmar till och sen utöver 

arbetstiden sitta några timmar till framför datorn för att ägna mig åt så kallade nöjen som att 

kolla på program på tv-kanalernas olika Play-sidor, facebook, msn etc. och utöver allt detta 

dessutom använda datorn till att både lyssna på musik och titta på film. Detta har fått mig att 

inse att mitt datoranvändande nästan har kommit till att bli ett beroende och att detta inte är 

ett hållbart beteende. Eftersom jag måste använda min dator i mitt yrke, kanske dock inte lika 

mycket som jag gör idag, så måste jag på min lediga tid ägna mig åt annat, och inte då bara ta 

det lugnt. Att äta frukost vid ett vanligt matbord, att lyssna på en riktigt skiva istället för att 

sätta igång en på Spotify eller att läsa en riktig tidning istället för en på internet är varken 

jobbigare eller tråkigare. Samtidigt vet jag att det inte heller är bra att ta något till det extrema 

då man fort kan tröttna och återgå till sitt gamla beteende och måste därför trappa ner gradvis. 

Den resa som jag har gjort under mitt examensarbete, från att ha haft storslagna planer och 

visioner till att sedan sakta men säkert dras in ett stort svart hål och misslyckande för att sedan 

slutligen hitta en väg ut har varit rolig, hemsk, tidskrävande och lärorik om vart annat. Jag har 

inte gjort lumpen men jag brukar säga att just lumpen är något som jag inte vill göra men vill 

ha gjort och samma sak kan jag känna inför mitt examensarbete. Jag vill inte återuppleva det 

psykiska illamående som jag faktiskt har upplevt under slutfasen av mitt arbete och att vid 27 

års ålder gråta av den ångest man bär på är inget man så gärna vill tala högt om. Men genom 

att göra just detta och bryta sin egen tystnad kan man börja komma fram till saker och detta 

gör att jag ändå inte ångrar någonting av det som jag har gjort eller inte har gjort.  
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Källförteckning 

 

Creating a successful online portfolio, Sean Hodge, 2008-03-04 

Tillgänglig: http://www.smashingmagazine.com/2008/03/04/creating-a-successful-online-

portfolio 

 

Introduktion till typografi på webben,  2006-03-20, 

Tillgänglig: http://iwtjanster.idg.se/webbstudio/pub/artikel.asp?id=332 

 

K. Johansson, P. Lundberg och R. Rydberg, Grafisk kokbok 3.0 (Värnamo 2008), sid 203 

 

Om grafiska profiler, CurtDesignbyrå (info@curts.se) 

Tillgänglig: http://www.grafisk-profil.se/index.htm  

 

Om färger och dess betydelse, Patrik Nilsson (patrik@foretagande.se),  16-06-2009, 

Tillgänglig: http://www.foretagande.se/blog/om-farger-och-fargers-betydelse.html 

 

Vad är ett varumärke? 

Tillgänglig: http://www.mindyourbrand.se/VadarettVarumarke.htm 

 

Vektorgrafik 

Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafik 

 

 

Webbreferenser 

 
Aqandgraph |diseño gráfico|diseño web|diseño total 

Tillgänglig: http://www.arqandgraph.com/ 

 

CSS: 

Tillgänglig: http://www.webmasterworld.com/forum83/ 

 

Design Inspiration + Visual Art Inspiration | Designflavr 

Tillgänglig: http://www.designflavr.com 
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Hello Monday 

Tillgänglig: http://www.hellomonday.net/ 
 

McDonalds tune  
Tillgänglig: http://www.youtube.com/watch?v=bM_FTMatWJo&NR=1 

 

Mind Your Brand - Oberoende expertnätverk 

Tillgänglig: http://www.mindyourbrand.se 

 

Oliver James Gosling - Freelance Web Developer 

Tillgänglig: http://www.goslingo.com/ 

 

Royale - Showcase of Ole Kristian Masdal Svendsen 

Tillgänglig: http://royale.no/showcase.html 

 

The Css Awards | The best css gallery of the world 

Tillgänglig: http://www.thecssawards.com 

 

Wordpress › Blog Tool and Publishing Platform 

Tillgänglig: http://www.wordpress.org 

 

Wordpress › Free WordPress Themes 

Tillgänglig: http://wordpress.org/extend/themes/ 

 

The Css Awards | The best css gallery of the world 

Tillgänglig: http://www.thecssawards.com 
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Bilaga, Projektplan 

Att visa upp arbetsprover för en potentiell arbetsgivare säger inte så mycket mer än vilka 

tekniska kunskaper man besitter. Gör man istället ens presentation av arbetsprover till en 

visuell upplevelse och lyfter fram personen bakom tror jag att det förmedlar både ens 

kreativitet och ambitioner samtidigt som ens tekniska kunskaper. Lyckas man dessutom skapa 

en visuell upplevelse som både talar till och tilltalar den potentiella arbetsgivaren, är chansen 

till jobb ännu större. Därför kommer mitt kandidatarbete handla om att bygga upp ett 

varumärke från grunden och sedan marknadsföra detta. 

 

Syfte 

Syftet med mitt kandidatarbete är att tillämpa och fördjupa de kunskaper jag tillägnat mig 

under snart tre år på utbildningen. Utveckla mina kunskaper inom grafisk kommunikation, 

marknadsföring och varumärkesbyggande genom att genomföra en hel kampanj för mitt 

företag.  

 

Mål 

Min idé till examensarbetet är att lansera mitt eget företag på marknaden. I detta fall består 

marknaden till stor del av olika sorters reklambyråer. Målet är att skapa en hel reklamkampanj 

till mitt företag. Kampanjen kommer att bestå av flera olika delar som till exempel webbplats, 

visitkort, brevpapper mm som tillsammans utgör en kommunicerande helhet utifrån min 

framtagna profil. Idéerna om hur det ska kommuniceras till presumtiva kunder är också en 

stor del av mitt projekt och under slutet av projekttiden kommer jag att genomföra delar av 

min kampanj för att få reda på hur det fungerar. Efter avslutad produktion hoppas jag givetvis 

vara redo för arbetslivet och att mitt företag byggt upp attraktivitet på arbetsmarknaden. 

Metoder  

 För att skapa min webbplats kommer jag att använda mig av Wordpress som är ett verktyg för 

att bygga och hantera hemsidor.  För de grafiska delarna kommer jag i huvudsak att använda 

mig av Adobe Photoshop och Adobe Illustrator. Vid vissa moment kan jag komma att behöva 

skapa grafik i 3D och kommer i så fall använda mig av programmet Cinema 4 D. Som extern 

handledning har jag stöd av min tidigare praktikplats och handledarna Martin Sandström och 

Anders Svensson.  
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