
Learning Activity – A personal survey 
 

Having read the basics of surveys in detail, choose someone you know (other than yourself) 

and create a logo for that person according to the two steps below. The person may be a 

family member, a friend, a fellow student, a celebrity or anyone you could physically 

interview and who would be able to participate in your interview. 

Step 1 

Look at the Core Interview Questions on page 103 and conduct an interview with your 

chosen individual. Make sure that you get the data on what the person's persona is: Who are 

they? What are their personal goals? How do they define success? Etc. 

Step 2 

Now use this person’s name to create a logo for him/her. Remember to keep the previous 

criteria and guidelines we've covered on logos in mind. For the purposes of this assignment, 

you should create three logo options (of which at least one should be in full colour). There 

are no restrictions such as type-only, etc. so be creative! It is important, though, to treat this 

as a professional logo execution, which the “client” may wish to use in his/her own capacity. 

Step 3 

Publish the answers/data from your survey as well as a rationale (a document in which you 

explain and interpret your ideas) for your logos, based on this research. Also hand in the 

three options of the logos as PDFs and tell me which one is your favourite, as well as which 

one your client preferred. 

 

 

 

 

 

 

 



Learning Activity – A personal survey 
 

Step 1:  

A) Hvem er du? 

Mitt navn er Erlend Ås, og jeg er 31 år. 

 

B) Hva driver du med? 

Av yrke er jeg fotograf, og tar imot alle slags oppdrag. Jeg liker best landskaps – og 

portrettfotografi. Men man kan ikke være for kresen på oppdragene om man skal overleve. 

 

C) Hva er dine viktigste profesjonelle mål? 

Først og fremst å kunne leve av å jobbe som fotograf. For det andre å besøke eksotiske og 

interessante landskaper rundt om i verden, og fange særtrekkene ved disse i mitt arbeid. 

 

D) Hvem er målgruppen din? 

Hovedsakelig tar jeg bilder for små – og mellomstore bedrifter. Det er som regel alt fra 

eiendom til produktfoto, og noen ganger portretter av ledelse og ansatte. Så jeg vil si små og 

mellomstore bedrifter på østlandet. 

 

E) Hvordan ønsker du at målgruppen skal se deg? 

Jeg vil at de skal se meg som en profesjonell fotograf, som leverer etter ønske innen 

deadling. Jeg ønsker å fremstå som pålitelig, vennlig og stabil. 

 

F) Hvor ser du at du er om 10 år? 

Om 10 år har jeg oppnådd noen av mine viktigste mål, som vi snakket om tidligere, og er 

inne med landskapsfotografi hos noen anerkjente utstillinger og gallerier. 

 

G) Hvis du kunne kommunisere et budskap for virksomheten din, hva ville det vært? 

Siden jeg er virksomheten min så er det en litt rar tanke. Men jeg vil at kundene skal vite at 

jeg er profesjonell, seriøs og pålitelig, og samtidig en kreativ og hyggelig person (service). 

 


