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Forord
Denne prosjektoppgaven gikk ut på å utvikle et prosjekt for en bedrift/organisasjon, 

hvor sluttproduktet skulle være en trykksak.

Jeg vil takke Anders Helseth, eier av Private Brand Solutions, for god 

kommunikasjon gjennom hele prosjektet og tilgang til all nødvendig 

informasjon. Jeg vil også takke Helene Klingberg Naustdal, grafisk 

designer ved Createurene Trykk AS, for veiledning og hjelp til trykk av 

visittkort, og Torbjørn Spaberg, daglig leder ved Createurene Trykk AS, for 

en rask innføring i trykk, samt printer og skjæremaskin. Videre så vil jeg 

takke Arild, ved Foldal Stempel AS, for rask og utfyllende informasjon om 

stempel og pris. Til slutt ønsker jeg å takke lærerne ved Noroff Institutt, 

for veiledning og tilbakemelding i prosessen.
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Innledning
Prosjektet gikk ut på å designe logo, samt visittkort, brevpapir og konvolutt til det 

nyetablerte foretaket Private Brand Solutions. Konseptet til kunden er hovedsaklig 

klesproduksjon og klesdesign av premium kvalitet som blir gjort på fabrikker i Japan. 

Det er gjort grundig research av kundens marked og nettverk, samt at egenskaper og 

design er blitt vektlagt.

Problemstilling

Problemstillinger innen produksjon, trykkeri, og tidsrom er blitt utarbeidet.

1. Hvordan bør logo og visuelt materiale designes slik at det uttrykker kundens 

tjenester? 

Hvem er de aktuelle og potensielle kjøpere av kundens produkter? Hva er kundens 

sterke og svake sider? Dette har vært viktige aspekter som har blitt tatt hensyn til for 

å produsere logo og visuelt materiale. Her har utfordringen vært å lage materiale som 

representerer identiteten til kunden, samt at det skal se profesjonelt ut.

2. Hvor mye tid skal til for å designe dette, og hva skal til for å oppnå det mest 

kostnadseffektive resultatet?

For å gjennomføre prosjektet trengs god planlegging, og tett oppfølging av 

fremdriftsplanen. I henhold til et kostnadseffektivt resultat har enkelte beslutninger og 

valg blitt tatt underveis i prosessen. Disse forandringene gjaldt nye behov for kunden, 

som har ført til at brevpapir og konvolutt ikke er blitt prioritert for trykk. I tillegg har 

mye tid gått til å innhente informasjon fra trykkeri, og sammenligne disse tilbudene.
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3. Hvilket trykkeri skal brukes, og hva er kravene som skal stilles i mot dem?

Kravene fra kunden var å finne lavest pris på dobbeltsidig trykk for visittkort, samt 

flerfarget stempel til lavest pris og høy kvalitet. Trykkeriet må kunne tilby en god 

pris, og det må foreligge en god kommunikasjon. Trykkeriet skal helst være i Oslo, 

så designeren selv kan hente trykksaken, slik at midler ikke blir brukt på postgang/

budbil. 

Konsept og målgruppe

Målgruppen til kunden er bedriftskunder innen klesbransjen; alt fra små til store 

klesforretninger/-kjeder innen premiumsektoren. Med premiumsektoren menes klær 

på nivå med for eksempel Hugo Boss, Evisu, Edwin, Calvin Klein, Levis Vintage Clothing, 

og flere liknende merker. Kunden retter seg altså ikke direkte mot forbrukerne, men 

bedrifter. Prisnivå og krav til kvalitet vil være høyt.

Kunden har ikke utarbeidet noen konkrete avtaler med mulige klienter, derfor er det ingen 

konkret eksisterende kundegruppe å ta utgangspunkt i. All markedskommunikasjon 

må være målrettet, og henvende seg til bestemte målgrupper (Helgesen, 2004), og 

derfor har det blitt tatt forutsetninger for at målgruppen er aktører i klesbransjen.

Forretningsidéen til kunden er å tilby designtjenester innen klær for sine klienter, 

og deretter å få dem produsert i Japan. Kunden har ingen formell utdannelse innen 

klesdesign, og er selvlært på grunnlag av en sterk interesse for tekstiler. Den store 

fordelen til kunden er det etablerte nettverket med samarbeidspartnere i Japan.

Klærne blir produsert i Japan ettersom de er verdensledende innen kvalitetstekstiler, 

samt på produksjonskvalitet. Japan er også spesialister på å produsere i mindre skala, 

men med fokus på kvalitet.
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Budskap/oppnådd handling

Bedriftens identitet legger grunnlaget for bedriftens profil: identiteten er bedriftens 

egen oppfatning av hva de står for, mens profilen er det utenforstående tror, mener og 

oppfatter ut i fra sin forståelse (Helgesen, 2004): ”Identiteten synliggjøres gjennom 

alle former for kommunikasjon og bruk av symboler som navn og logo” (Helgesen, 

2004:226).

Prosjektet har gått ut på å utarbeide en visuell profil, som vil føre til at organisasjonen 

blir oppfattet på riktig måte av sine klienter og konkurrenter. Siden det ikke har vært 

noen direkte konkurrenter å sammenligne organisasjonen med, har denne fasen vært 

svært krevende, og utfordringene annerledes enn hos en tradisjonell bedrift. Profilen 

er nyskapende, relatert til det som blir tilbudt av tjenester og produkter og samtidig 

tatt inspirasjon fra mange år tilbake. Siden kunden fremdeles er i startfasen, og jeg 

måtte ta hensyn til den økonomiske situasjonen, ble det tatt noen forbehold underveis.
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Research og 
arbeidsmetode
Kreativ metode

CREAM-strategi (Cottrell, 2008) har blitt benyttet for å reflektere over hva som har 

blitt gjort og hvorfor, samt at det har gitt motivasjon. Kreativ tenkning innebærer å 

finne nye kunstneriske uttrykksformer og løsninger på problemer, det gjelder å ha en 

”skapende evne” (Hva er idèer og kreativitet leksjon). Det har vært fokus på et utvalg 

kreative metoder og teknikker til dette prosjektet, idémyldring og gode idéer har 

hovedsakelig kommet frem gjennom idéutvikling og skissering.

I research-prosessen har all relevant informasjon blitt innhentet og kartlagt, og dette har 

skapt et solid grunnlag for designet. Informasjonen strekker seg gjennom alt fra Japan, 

denim, klesdesign, jeansmerker, og detaljer ved japanske jeans, til formatstørrelser, 

trykkerier, logo, grafiske designere og tjenester. Videre så har skissering, samt god 

kommunikasjon med kunden, vært en omfattende utviklingsprosess som har ført til 

nye idéer og et annerledes resultat.

En viktig detalj som har betydd mye for designet er selvage denim. Selve ordet selvage 

kommer fra uttrykket self edge, som er den naturlige kanten av et skyttelvevd stoff 

(på norsk: jarekant). På grunn av veveteknikken, og den smale bredden på stoffet, er 

selvage denim generelt ganske dyrt å produsere, men til gjengjeld er holdbarheten 

betydelig lengre enn annen denim (Wikipedia).
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Inspirasjonsmetode

Inspirasjon ble hentet fra bøker, tidsskrifter, internett, utvalgte designeres arbeid og 

magasiner/blader. Eksempler på logoer, fonter og farger ble lagt vekt på, og dette er 

samlet i ulike moodboard (Se vedlegg: nr. 1 og 2). Moodboard, som er en form for visuell 

brainstorming (Dabner et al., 2010), ble benyttet i starten av prosjektet for å samle 

inspirasjon og materiell til idéutviklingen. Det lokale biblioteket og hovedbiblioteket 

i Oslo er blitt flittig brukt, siden dette er et utgangspunkt for mange i research-fasen 

(Cottrell, 2008). 

Analyse

En logo har blitt utarbeidet for kunden, og i en grafisk sammenheng er dette ofte 

betegnelsen på navntrekket til et firma, en organisasjon eller et varemerke (Logo 

branding leksjon). Målet med logoen har vært å uttrykke det viktigste av kundens 

verdier, og at den skal være enkel og lettfattelig. Det endelige designet bygger på mye 

inspirasjon, hvor det viktigste har vært det japanske flagget, klassiske bokstaver og 

topp knapper.

Ettersom kunden er klar over hvor viktig kommunikasjon over internett er, så har det 

parallelt med dette prosjektet foregått webutvikling for Private Brand Solutions. Det 

har blitt sagt at: ”Nettet er både et medium og en markedsplass, og jeg tror jeg vil si 

det så sterkt at den bedrift som i framtiden ikke er tilstede på nettet er heller ikke i 

markedet.” (Helgesen, 2004:289, etter Maartmann-Moe [1995]) I utarbeidelse av logo, 

har det også blitt utviklet en egen versjon av logoen for web, i tillegg til print. Her har 

det derfor blitt tatt hensyn til at logo skal fungere optimalt både på skjerm og i trykk.
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Skisser

”Når idégrunnlaget foreligger kan arbeidert med utformingen eller idéløsningen 

begynne” (Helgesen, 2004: 147): Idéutviklingen og skissering har vært en betydelig 

prosess i dette prosjektet. Flere forslag er prøvd ut, bearbeidet og vurdert. Skissetyper 

slik som idéskisse, layoutskisse og presentasjonsskisse har blitt utarbeidet for å få 

konkretisert tanker og idéer, samt å vise hvor de grafiske elementene skal stå (Skisser 

og skisseteknikk leksjon). Videre har prosessen fortsatt digitalt, med vektorgrafikk; her 

har størrelse, former, farger, typografi, og ulike teksturer blitt prøvd ut (se vedlegg: nr. 

3-5).
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Design/visuelle 
virkemidler
Informasjonsdesign

Når man designer på et lite format som visittkort har informasjonsdesign hatt stor 

betydning. Kun nødvendig og kortfattet informasjon får plass, og bildet er en viktig 

del av budskapet. Informasjonen og det visuelle har derfor blitt tilrettelagt slik at 

målgruppen skal lettere kunne oppfatte budskapet. På samme grunnlag er logoen 

forenklet, og er konstruert av kun to elementer: typografi og gjentakelsen av sirkler.

For å få til et gjennomgående og sammenhengende uttrykk har prinsippet integrert 

markedskommunikasjon (også kjent som IMC) blitt benyttet (Duncan, 2005), og derfor 

har konvolutt og brevark blitt designet med stor vekt på likhetstrekk til visittkortet. 

Meningen med IMC er å skape synergieffekt mellom de ulike trykksakene; dette kan 

også forplante seg til alle kommunikasjonskanaler, inkludert de digitale.

Typografi

Til dette prosjektet var en mellom- eller ny-antikva font ønsket, siden det skulle virke 

”gammeldags”, med inspirasjon fra den tid da jeans først kom. Seriff fonten benyttet 

i logoen er Georgia, en mellom-antikva font designet av Matthew Carter, med skrift 

vekt bold (Wikipedia). Logoens typografi er i kun versaler og med et geometrisk tegn 

mellom hvert ord, dette for å skape noen likhetstrekk med konkurrentene. Bokstavene 

har godt ordmellomrom slik at det lettere skal la seg lese på avstand.
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Til tekst for visittkort, og annet visuelt materiale er fonten Bangla MN benyttet, en sans 

seriff font. Dette er anvendt for å stå i kontrast til logoen, siden utformingen, vekt og 

uttrykk er svært annerledes enn hos en seriff font (Innføring i typografi leksjon). Å vite 

en fonts historiske bakgrunn kan hjelpe oss til å forstå karakteristikken i innholdet av 

teksten (Dabner et al., 2010).

Farger

Det substraktive fargesystemet CMYK har blitt benyttet for design som skal til trykk, 

mens fargesystemet RGB ble benyttet på logo for web (Crawford, 2008; Fargelære 

leksjon).

Primærfargen rød er blitt benyttet i logoen ettersom den er svært tradisjonell, og den 

bærer samme verdier som rødfargen i det japanske flagget (Grunnleggende fargelære 

leksjon). Denne fargen kan symbolisere kjærlighet, kraft, energi, mot og vilje, noe 

som Private Brand Solutions gjerne vil forbinde seg med (Fargens symbolikk leksjon). 

Fargen er blitt brukt for å fremheve designet, og vekke interesse (Prinsipper i grafisk 

design leksjon). Det er også viktig at logoen fungerer godt i svart/hvitt, ettersom den 

da kan brukes bedre med fax- og kopimaskin (Logo branding leksjon).

Komposisjon, layout, grid

Grid har blitt benyttet som en visuell guide for å sette opp ord og bilder (Dabner et 

al., 2010), og dette har blitt organisert til en enkel og symmetrisk layout. Symmetri er 

benyttet både i logo og visittkort, for å bygge på tradisjoner og for å gi et profesjonelt 

uttrykk. Kontrast i designet er blitt vektlagt, ved å bruke fargene rød, hvit og svart, som 

kan føre til økt interesse og variasjon. Nøyaktighet har vært svært viktig for å gi logo og 

visuelt materiale riktig effekt, samt god bruk av guides, grid og rulers.
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Egenevaluering
Refleksjon rundt eget produkt

For meg har dette vært et omfattende prosjekt, særlig med tanke på å jobbe med 

en virkelig kunde. Kommunikasjonen mellom oss har fungert svært godt, og jeg er 

takknemlig for tilgang til informasjon og alle møter underveis. Det har vært viktig for 

meg at kunden har vært fornøyd, og dette har blitt tatt hensyn til i designet. Resultatet 

hadde nok vært annerledes om jeg selv hadde vært kunden, men erfaringen med dette 

prosjektet har vært veldig nyttig. I fremtiden håper jeg på lignende oppdrag, siden 

dette var noe jeg virkelig likte å jobbe med, og vil gjerne bygge meg opp mer erfaring.

Kunden selv er veldig tilfredsstilt med resultatet, og har sagt at han kommer til å 

anbefale meg videre. 

Utvikling og prosess

Fra utvikling og utarbeidelse av visuelt materiale, er det ingenting som slår følelsen 

av å holde produktet i hånda, se den fysiske størrelsen på produktet, kjenne vekten og 

føle teksturen av papiret (Dabner et al., 2010). Det er blitt satt av tid til å se på logoen 

med ”friske øyne”, og synlige feil er rettet opp. Etter tilbakemelding fra lærer ble andre 

elementer og forslag prøvd ut, men dette var ikke kunden fornøyd med. Dermed er 

dette prosjektet utført etter kundens ønsker og behov som fokus.

Det er blitt lagt stor vekt på bloggen i dette prosjektet, så manglende informasjon i 

rapporten kan mest sannsynlig finnes i et innlegg på bloggen. Jeg har prøvd å oppdatere 

jevnlig, så både tilhengere kan følge med, og så lærere bedre kan se prosessen.
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Konklusjon

Det har vært svært hjelpsomt å ha fremdriftsplanen i bakhånd, slik har jeg fått en rask 

bekreftelse på hvor jeg ligger an i prosjektet, og hvor mye tid som er igjen til disposisjon. 

Dette er noe jeg absolutt kommer til å bruke fremover.

Problemstilling

1. Hvordan bør logo og visuelt materiale designes slik at det uttrykker kundens 

tjenester? 

Logo og visuelt materiale har blitt produsert gjennom nøye planlegging, research og 

kreativt arbeid, samt med regelmessig kommunikasjon med kunden. Resultatet har 

blitt en logo som reflekterer det viktigste aspektet ved kundens tjenester: nemlig den 

tette forbindelsen til Japan. Fokuset har blitt lagt på enkelhet og klar kommunikasjon, 

og det har blitt tatt hensyn til teori om IMC (Duncan, 2005), som sier at det bør være 

en sammenheng mellom de forskjellige trykksakene i dette prosjektet. På visittkortet 

benyttes også et bilde på baksiden for å tydeliggjøre forbindelsen til tekstil og klær.

2. Hvor mye tid skal til for å designe dette, og hva skal til for å oppnå det mest 

kostnadseffektive resultatet?

For å få til dette har det blitt tatt hensyn til at det skal utføres regelmessig kontakt med 

kunden, samt at hele prosessen skulle fordeles utover prosjektets tidsløp på en effektiv 

måte. Det har også blitt lagt inn tidsbuffer, i tilfelle noen av delene i prosessen ville ta 

lenger tid enn planlagt. Fremdriften har foregått stabilt fra start til prosjektets slutt. 
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Med hensyn til totalkostnaden har brevpapir og konvolutt i første omgang blitt byttet ut 

mot et flerfarget stempel, som kunden vil spare mye penger på. Et flerfarget stempel på 

30mm fra Foldal Stempel AS ble på 485,- før moms, og tilsvarer mange tusen stempel. 

Kunden kan benytte brevpapir og konvolutt maler ved senere anledninger.

3. Hvilket trykkeri skal brukes, og hva er kravene som skal stilles i mot dem?

For å oppnå et kostnadseffektivt resultat har det blitt bedt om anbud fra flere trykkerier, 

for å sammenlikne hvilket av disse som kan levere mest for pengene. Det har også vært 

et krav fra kundens side at det skal være rimelig, og at trykksakene skulle produseres 

i lavt antall, og sluttresultatet for 150 stykk visittkort ble på kr 400,- før moms hos 

Createurene Trykk AS. Brevpapir og konvolutt ble det ikke behov for, men dette har 

allikevel blitt inkludert i rapporten ettersom mye tid har blitt lagt ned i disse designene.
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Kildehenvisning
Blogg hyperlinks

http://annettebd.wordpress.com/2011/11/22/grap-grafisk-prosjekteksamen/

http://annettebd.wordpress.com/2011/11/23/grap-research-del-1/

http://annettebd.wordpress.com/2011/11/24/grap-research-del-2/

http://annettebd.wordpress.com/2011/11/25/grap-research-del-3/

http://annettebd.wordpress.com/2011/11/28/grap-skisser-del-1/

http://annettebd.wordpress.com/2011/11/28/grap-skisser-del-2/

http://annettebd.wordpress.com/2011/12/01/grap-digitalisering-og-utarbeidelse-av-

logo/

http://annettebd.wordpress.com/2011/12/04/grap-utarbeidelse-og-ferdig-logo/

http://annettebd.wordpress.com/2011/12/05/grap-visittkort/

http://annettebd.wordpress.com/2011/12/06/grap-fotoshoot/

http://annettebd.wordpress.com/2011/12/07/grap-ferdig-visittkortn/

http://annettebd.wordpress.com/2011/12/10/grap-trykkeri/

http://annettebd.wordpress.com/2011/12/12/grap-brevpapir-og-konvolutt/

http://annettebd.wordpress.com/2011/12/13/grap-stempel/

HTML-leksjoner 

Filformater, grunnleggende fargelære, fargens symbolikk, logo branding, 

trykkeprosessen, sjekkliste, PDF, trykk klargjøring generelt, hva er idéer og kreavitetet,  

skisse og skisseteknikk, innføring i typografi, prinsipper i grafisk design, fargelære, 

Adobe Illustrator 01-07, Adobe InDesign 01-11
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Web kilder

Adobe InDesign CS4, PDF, http://help.adobe.com/no_NO/InDesign/6.0/WSa285fff

53dea4f8617383751001ea8cb3f-70caa.html, sist besøkt 8.des

Datatrykk, E65, http://www.datatrykk.no/index.cfm?id=357453, sist besøkt 7.des

Designrfix (02.09.09) Creative Business Cards: Uses of various shapes and materials, 

http://designrfix.com/inspiration/creative-business-cards-uses-of-various-shapes-

and-materials, sist besøkt 05.12.11

Levi Strauss & Co, Students & Teachers, http://www.levistrauss.com/about/heritage/

resources/students-teachers, sist besøkt 30.11.11

NSB, NSB Designmanual, http://designmanual.nsb.no/, sist besøkt 28.11.11

Oki-Ni. Anatomy of a jean, http://www.oki-ni.com/page/anatomyofajean, sist besøkt 

24.11.11

Rannem, Ø. (2009) Skrift, http://snl.no/skrift/trykt_skrift, sist besøkt 29.11.11

TINE, Velkommen til TINEs designmanual, http://profil.tine.no/page?id=2533, sist 

besøkt 28.11.11

Valuyskaya, L. (08.09.10) Designing and Producing Creative Business Cards: 

Techniques and Details, http://www.smashingmagazine.com/2010/09/08/creative-

business-cards-techniques-and-preparation/, sist besøkt 05.12.11

watch?v=HPy8IVAClF8, sist besøkt 06.12.11

Wikipedia. Denim, http://en.wikipedia.org/wiki/Denim, sist besøkt 23.11.11

Wikipedia. Flag of Japan, http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Japan, sist besøkt 

02.12.11

Wikipedia, Georgia, http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(typeface), sist besøkt 

08.12.11

Youtube (26.07.09) Making a business card with InDesign, http://www.youtube.

com/, sist besøkt 05.12.11
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