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METOD

Du ska nu få möta fyra personer som är verksamma 
inom branschen. Två av dessa personer kände jag till 
sedan tidigare, en person fann jag information om på 
nätet och den fjärde personen mötte jag tidigare på en 
samlingsutställning. 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för 
att genomföra min studie. Personerna jag valt att inter-
vjua arbetar på olika sätt i branschen, två av dessa 
arbetar som frilansare, en person är anställd på ett före-
tag och den fjärde personen driver eget företag i samar-
bete med en frilansgrupp. Dessa personer har gett sitt 
medgivande till att medverka i tidningen med namn och 
bild. 
Jag valde denna metod eftersom jag ansåg den vara 
mest effektiv för att få ut så mycket information som 
möjligt av varje individ och för att få en djupare insyn i 
olika designers karriärsteg. Jag ville följa fyra personer 
och ta del av några av de lärdomar de funnit på vägen 
mot att bli yrkesverksamma designer och illustratörer.

M
E
T O D

Det digitala skapandet har växt sig allt större under det 
senaste årtiondet. Datorn har blivit ett viktigt verktyg i 
människors kreativa skapande, men vad är egentligen grafisk 
design och grafisk illustration? Det har blivit allt mer populärt att 
arbeta inom dessa områden, men det kan vara svårt för ny-
startade designers och illustratörer att veta hur de ska gå till- 
väga för att etablera sig i branschen. Jag har valt att under-
söka: 

Vilka olika tillvägagångssätt finns det för att etablera sig inom 
branschen för grafisk design och grafisk illustration? 

Jag har valt detta ämne eftersom jag själv har ett stort intresse 
inom grafisk design. Jag har drivit en webbshop i ett års tid och 
driver ett eget företag inom grafisk design sedan en kort tid 
tillbaka. Syftet med undersökningen är att jag som form-givare, 
illustratör och nystartad företagare ska kunna förvärva nya 
kunskaper inom detta område. Mina avsikter är även att som 
blivande bildlärare och IT-pedagog samla kunskap som jag kan 
använda för att vägleda mina kommande elever som intresse-
rar sig för grafisk design och illustration. 
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Grafisk design kan även benämnas som layout, visuell 
kommunikation eller art direction. De som arbetar med 
grafisk design kallas även grafiska formgivare och har 
som uppgift att med hjälp av text och bild utrycka ett 
budskap och underlätta mottagarens egen förståelse. 
Som formgivare arbetar man med faktorer såsom färg, 
rörelse, balans, kontrast och placering av text. Grafisk 
design inkluderar alla typer av trycksaker som t.ex. 
bokomslag, tidningar, affischer, företagssymboler. Tek-
nikerna kan även användas inom skapandet av film och 
skapandet av förpackningar och industriskyltar. 

I designhistorien diskuteras de olika stilperioderna som 
i gjort avtryck i den grafiska designen. Grafisk design 
är vad man kallar ”barn av sin tid”. Tidsepokernas stil 
påverkas av tidens fotokonst, klädmode, industridesign 
och tidens arkitektur. Om man studerar designhistorien 
och de stilväxlingar som skett genom åren kan man 
få en större förståelse för olika formutryck som finns 
och som funnits. Som grafisk designer måste man ha 
kunskaper inom många olika områden som t.ex. grafisk 
form, pedagogisk form, köpintresse, konkurensförhål-
landen  och budskap.

GRAFISK DESIGNDe som arbetar med grafisk design kallas även 
grafiska formgivare och har som uppgift att med hjälp 
av text och bild utrycka ett budskap och underlätta mot-
tagarens egen förståelse. Som formgivare arbetar man 
med faktorer såsom färg, rörelse, balans, kontrast och 
placering av text. Grafisk design kan även benämnas 
som layout, visuell kommunikation eller art direction. 
När du arbetar som art director på ett företag betyder 
det att du ansvarar för den grafiska formgivningen på 
företaget. 
Inom området inkluderas alla typer av trycksaker som 
t.ex. bokomslag, tidningar, affischer och företagssymbo-
ler. Teknikerna kan även användas inom skapandet av 
film och skapandet av förpackningar och industriskyltar.  

Boken Utskriftsdesign förklarar hur designhistorien upp-
delas i olika stilperioderna och dessa perioder har gjort 
avtryck i den grafiska designen. Grafisk design är vad 
man kallar ”barn av sin tid”. Tidsepokernas stil påver-
kas av tidens fotokonst, klädmode, industridesign och 
tidens arkitektur. Om man studerar designhistorien och 
de stilväxlingar som skett genom åren kan man få en 
större förståelse för olika formuttryck som finns och som 
funnits. Som formgivare måste man ha kunskaper inom 
många olika områden som t.ex. grafisk form, pedago-
gisk form, köpintresse, konkurrensför-
hållanden  och budskap.

GRAFISK DESIGN



En illustratör är någon som tecknar, målar och 
använder sina illustrationer till böcker, film, in-
formations- och reklammaterial, tidningar eller andra 
produkter. Illustrationer ska vara ett komplement 
till texten. Syftet med en illustration kan dels vara 
att förtydliga och informera, men kan även vara att 
locka till sig uppmärksamhet eller att bara vara något 
fint för ögat att titta på. En grafisk illustratör arbetar 
på samma sätt, men använder sig av digitala medel.
Till skillnad från en grafisk designer så fokuserar 
illustratören endast på framställandet av bilder och 
arbetar inte med kombinationen av text och bild. 

GRAFISK ILLUSTRATON
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Inom denna bransch finns det vissa utbildningar som 
är särskilt attraktiva. Några av de mest attraktiva 
skolorna inom detta område är Konstfack, Berghs 
och Beckmans. Här finns kurser för både de som är 
intresserad av att läsa en flerårig utbildning eller för 
de som vill läsa fristående kvällskurser. SKOLOR

Beckmans är en skola som genomsyras av hållbarhets-
frågor gällande ekonomi, kultur och global miljö, men även 
av en mångkulturell och humanistisk samhällssyn. De anser 
att design är något livsviktigt och en nödvändig resurs i ska-
pandet av ett hållbart samhälle. Studenterna får arbeta med 
hållbarhetsfrågor i projekt och i samarbete med specifika 
företag och organisationer. Under sin utbildning tränas 
studenterna i kritiskt tänkande och omvärldsorientering. 
Några faktorer som skolan arbetar efter är högt kreativt 
tempo, närhet till samhället, yrkesverksam lärarkår och 
konstnärlig och teoretisk grund. 
Skolan grundades 1939 av Anders Beckman och Göta 
Trädgårdh och de var båda etablerade i branschen sedan 
tidigare. Efter Beckmans bortgång på 60-talet gick 
skolan över till privat ägo. I mitten på 80-talet omkonstru-
eras skolan och den tar då namnet Anders Beckmans 
skola AB. Efter Beckmans bortgång blev IKEA, H & M och 
Svenskt Tenn, tillsammans med Beckmans fru nu ägare till 
skolan. Året 2003 fick skolan full statlig finansiering och blev 
nu avgiftsfri. Skolan fick nu namnet Beckmans Designhög-
skola.

Skolans kurser inom Grafisk design och illustration: 

3-årig utbildning 180 hp - Visuell kommunikation 
1- årig utbildning Beckmans kvällskola – Visuell 
kommunikation

DESIGNHÖGSKOLA
BECKMANS
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Berghs är en skola som genom-
syras av begreppet kommunika-
tion. På skolans hemsida kan man 
läsa orden: ”Utforska vad du kan 
göra med kommunikation och vad 
kommunikation kan göra med dig”. 
Berghs blev utnämnd till världens 
bästa reklamskola åren 2009 och 
2010. Exempel på utbildningsområ-
den är foto, reklam, PR, design och 
event.

Skolan grundades 1942 av Gösta 
Bergh och kallades då Den Re-
klamtekniska Skolan, där ämnen 
som dekoration, kroki, illustration 
och mode stod på schemat. En ett-
årig utbildning för reklamassistenter 
hade även startats.1945 beslutar 
Sveriges kung att skolan ska ges 
statsbidrag och tar då namnet 
Berghs reklamskola. År 2000 byter 

skolan återigen namn till Berghs 
School of Communication, skolan 
byter inriktning och siktar nu mot att 
bli en internationell mötesplats inom 
design, PR, reklam, media och jour-
nalistik. 

Idag har skolans studentantal ökat. 
Det senaste året har Berghs haft 
minst 3000 studenter som läst kor-
tare kurser eller utbildningar. De har 
25 onlineutbildningar, ett 30-tal dag-
tidskurser och ett 15-tal kvällskurser. 

BERGHS
SCHOOL OF
COMMUNICATION
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2-årig utbildning - Reklam, Art Director

2- årig utbildning - Grafisk design

3-3,5 år utbildning - Berghs Bachelor 

Onlinekurs - Art Direction

Onlinekurs - Grafisk design

Onlinekurs - Grafisk design- steg 1

Onlinekurs - Grafisk design- steg 2

Onlinekurs - Illustration

kurserBECKMANS



 Skolans kurser inom Grafisk design och 
illustration: 
Treårig utbildning 180 hp- Grafisk design 
och illustration
Tvåårigt masterprogram 120 hp- Design, 
Visuell kommunikation eller Konst

Konstfack är en av Sveriges största konstnärliga konstskolor. 
Skolan är stationerad i Stockholm och har en internationell 
prägel. Varje år tar de emot ca 65 internationella studenter 
och de har utbytesavtal med skolor i länder som USA, Kina, 
Israel, Japan och Indien. Skolans lärare och professorer re-
kryteras även internationellt. Dessutom innehar skolan ett av 
Sveriges allra största konst- och designbibliotek. 

Konstfacks vision är att internationellt och nationellt vara 
tongivande. Konstfack vill skapa ny kunskap inom både 
konstnärlig utbildning samt inom forskning och konstnärlig 
pro-fessions- och ämnesutveckling. 
Skolan grundades 1844 av konstnären Nils Månsson 
Mandelgren och startade som en söndagsritskola för hant-
verkare. Först 1859 blev skolan statlig och blev då kallad 
Slöjdskolan i Stockholm. 1945 bildades Konstfackskolan 
och det skapades kurser inom inredning, skulptur, keramik, 
reklam och bokhantverk. 1978 blev skolan klassad som en 
högskola och skolan fick år 1993 namnet Konstfack. 

konstfack
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Skolans kurser inom grafisk 
design och illustration: 

kurser
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3-årig utbildning 180 hp - Grafisk design och 
illustration

2-årig masterprogram 120 hp - Design, Visuell 
kommunikation eller Konst



Illustration av Ingela P. Arrenius

ingela
01
Ingela är en språkintresse-
rad, grafisk illustratör som 
har sin bas i Stockholm.  
Hon har tidigare arbetat 
mycket inom reklam och 
grafisk design, men har på 
senare år börjat inrikta sig 
allt mer mot grafisk illustra-
tion. Hon samarbetar just 
nu med ett företag i England 
och säljer även sina produk-
ter i Asien. 

Ingela började sin karriär med att lämna ut arbets-
prover till olika reklambyråer, hon fick då arbete 
på en reklambyrå där hon fick jobba med lite allt 
möjligt. Hon flyttade sedan till Berlin för att studera 
tyska under några månader och där läste hon även 
flera konstkurser. Några år tidigare hade hon även 
bott i Frankrike för att studera franska eftersom hon 
har ett stort språkintresse.
Efter en tid var hon tillbaka i Sverige och fortsatte 
då att jobba på reklambyrån. 1990 kom hon in på 
Berghs och läste två år på linjen Reklam och Grafisk 
design. Under dessa år fanns det inga datorer på 
skolan utan de fick arbeta med andra tekniker. Det 
var på Berghs hon fick upp ögonen för illustration. 

Frilandsgrupper
Efter utbildningen på Berghs valde Ingela att starta 
ett eget företag och kom att arbeta med andra fri-
lansgrupper de följande åren. För Ingela har sam-
arbetet med frilansgrupper betytt mycket, hon 
känner att det har varit viktigt att sitta och arbeta 
tillsammans med andra och att få input av andra 
personer.  Ingela trivs med att arbeta i team efter-
som detta gör att man som illustratör kan koncen-
trera sig på sitt eget kreativa skapande och medan 
andra arbetar med projektets marknadsföring och 
ekonomi. Ingela berättar att man kan välja att vara 
sitt eget varumärke där man både producerar och 
distribuerar, något hon säger tar mycket tid och 
kräver investering. Hon har istället valt att arbeta 
som frilansformgivare åt andra producenter. Man 
behöver då inte lägga tid på att marknadsföring, 
ekonomi, kommunikation med kunden, reklama-
tioner osv.

En person med bredd
Ingela har nu varit verksam designer i 22 år. Hon 
har en tydlig bredd där hon arbetar med både re-
klam och tryckprodukter. Hon har även illustrerat 
ett tjugotal böcker och illustrerat några tillsammans 
med sin man som är författare. Hon ser sin bredd 
som något positivt, när hon haft mindre jobb inom 
ett område har hon kunnat lägga mer tid på något 
annat.
  
Som kreatör
Vikten av att renodla sin stil är något som hon 
belyser och att man ska jobba mot att skapa ett eget 
uttryck och en egen stil. Något annat som hon anser 
vara viktigt är att när man arbetar tillsammans med 
andra, bör man ha egna projekt vid sidan om. När 
hon inte har målat på länge bestämmer hon sig för 

designer
p arrenius

grafisk illustratör&
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att planera för en konstutställning så att hon 
börjar producera målningar. Hon säger att 
det ibland kan gå något år mellan varje nytt 
projekt. 
Som nyexaminerad fick hon en bra start 
genom att direkt komma ut på marknaden 
även om hon i början känt sig osäker på om 
det skulle kunna gå hela vägen, eftersom 
jobben kom i perioder. 
Ingela tror att man kan klara sig utan att 
ha gått på någon av de etablerade skolorna 
som t.ex. Bergs, Beckmans och Konstfack, 
men hon menar att de är väldigt mycket 
värt att ha gått på dessa skolor.  Genom 
skolorna får man som student kontakter 
och man lär sig väldigt mycket.
Ingela publicerar sina arbeten på olika 
sociala medier. Hon använder sig av In-
stagram och att hon startade en egen 
wordpressida som hon använder som både 
hemsida och blogg.

Om du fick gå tillbaka i tiden
Jag frågar henne om hon hade gjort något 

annorlunda om hon varit ung idag. 
Ingela låter övertygad när hon svarar 
att hon gärna hade provat att jobba 
utomlands ett tag. ”Om man är frilans 
och är ung ska man fasen passa på att 
sätta sig utomlands”. Hon tror att de 
kan vara berikande att sitta med 
grupper i andra länder.

Aktuellt
Idag har hon gått ifrån reklam-
branschen mer och mer och nu 
producerar Ingela produkter av olika 
slag, allt från kökshanddukar, barn-
kläder, påslakan och kort. Hennes 
nästa utställning äger rum i Brooklyn i 
New York. 
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Man måste visa att man finns! 

Foto: Privat
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Det är mycket värt att gå på en bra skola! 

Renodla din stil! Jobba mot att få ett 
eget utryck och en egen stil!

Ha alltid egna projekt vid sidan av 
ditt jobb t.ex. egna konstutställningar

Om du är ung och frilansar, ta ett år 
och jobba utomlands!



Illustration av Anna Tribbler

ANNA TRIBBLER
02
Anna jobbar som Art Director 
på ett företag och hon jobbar 
främst med tidningslayout, men 
hon gör även grafiska illustra-
tioner.  Tillsammans med sin 
projektgrupp på företaget vann 
hon 2013 Svenska Designprisets 
silverpris. Hon har under sin 
tid som grafisk designer varit 
anställd på olika företag och har 
valt att inte driva eget företag.   

När jag ringer upp Anna är hon 
hemma och mammaledig med sin 
två månaders bebis. Hon säger att 
hon har tid att prata en stund med 
risk för att barnet kan avbryta sam-
talet. Jag börjar med att fråga Anna 
om hennes väg till att vara den hon 
är idag.
Anna har alltid haft ett intresse för 
skapande i olika former. Hon började 
intressera sig för virkning, smyck-
estillverkning, pyssel och hon hade 
även ett stort intresse för teckning. 
Trots sitt intresse för teckning in-
såg hon att det kunde vara svårt att 
försörja sig som konstnär, vilket fick 
henne att börja tänka i andra banor. 
Efter att ha avslutat gymnasiet kän-
de hon sig trött på att studera och 
hon valde att söka till en kvällskurs 
på Folkuniversitetet inom Grafisk de-
sign. Hon fick direkt upp ögonen för 
grafisk design och förstod att detta 
var något hon ville arbeta med. 

Röda mattan
Skolor som Berghs och Beckmans 
kan vara väldigt svåra att bli antagna 
till. Ansökarantalen är höga och lika-
så kunskapskraven. Efter att hon an-
sökt till en utbildning på Beckmans 
två gånger och sedan på Berghs en 
gång, blev hon till slut antagen till 
Berghs där hon läste Grafisk design 
och Tidningsdesign. Året då Anna 
blev antagen på skolan hade hon 
tagit hjälp av en kollega för att göra 
sina arbetsprover. Personen hade 
arbetat flera år i branschen och hon 
gav råd och tips om hur Anna kunde 
förbättra sina arbetsprover. ”Även 
fast det kan vara bra, så kan det bli 
superbra”, säger Anna angående 
skapandet av arbetsprover. Hon 
berättar att det alltid är bra att ha 
någon som kan titta på arbetspro-
verna och se det med andra ögon 
än en själv. 
Hon anser att hon fick kämpa för att 
till slut komma in på Berghs. Hon 
berättar också hur hennes pojkvän 

art director
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Foto:Vega Cecilia

varit ett stöd för henne och att han upp-
muntrade henne att fortsätta söka.
Efter sin utbildning på Berghs har Anna 
endast sökt jobb via annonser. Hon sä-
ger att hon inte haft några problem med 
att få arbete. ”Har man gått på Berghs 
eller Beckmans så är det ganska mycket 
röda mattan sen liksom”, säger Anna. 
När hon sökt jobb har hon valt ut fem av 
sina bästa verk och sedan satsat på att 
göra en snyggt designad portfolio. ”Om 
man ska söka jobb ska allt man visar 
verkligen vara tipptopp och visa att jag 
är en formgivare”. Hon betonar vikten av 
presentationen och av att ha en välarbe-
tad portfolio.

För att synas
Hon driver en blogg som hon sällan upp-
daterar och hon har även funderat på 
att lägga ner bloggen eftersom hon inte 
varit så aktiv med sitt bloggande. Anna 
tycker inte det gett så mycket att synas 
på nätet, hon satsar varken på sin blogg 
eller på att använda andra sociala me-
dier för synas. Eftersom hon är anställd 
på ett företag är hon inte beroende av 
att marknadsföra sig på nätet. 

Om du fick gå tillbaka i tiden
När jag frågar henne om det är 
något hon önskar att hon gjort 
annorlunda svarar Anna att hon 
gärna hade kommit in på utbild-
ningen tidigare. Hon önskar att hon 
borde tagit hjälp av någon redan 
första gången hon skickade in sina 
arbetsprover. Under sina praktik-
perioder anser Anna att hon borde 
tagit för sig mer, hon säger att man 
inte ska vara rädd för att visa upp 
arbeten man har gjort och sedan ta 
kritiken. 
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ANNAS TIPS

Får du chansen att praktisera på ett företag ska man 
våga visa upp arbeten man har gjort, våga prata om 
sina arbeten och sedan ta kritiken! 

Ta hjälp av någon som jobbat i branschen 
när du gör dina arbetsprover!

När du söker jobb, satsa på att göra en snyggt 
designad portfolio!



Illustration av Tovelisa

TOVELISA

Tovelisa har från början haft drömmar om att 
bli både snickare och modedesigner. Hon 
har ritat hela livet men det var först 2008 
som hon på riktigt fastnade för teckning. 
Hon har läst Grafisk design på olika folkhög-
skolor och har även läst en tvåårig linje på 
Berghs med fokus på Grafisk Design. Tove 
anser att det betytt mycket för henne att 
hon gått på Berghs, trots att hon inte fick så 
mycket utrymme att jobba med just illustra-
tion. Främsta fördelen med att ha studerat 
på Berghs säger hon är de många kontakter 
man får, utökade kunskaper inom färg och 
form är också något hon värderat högt från 
studietiden. Hon anser dock att meriten att 
ha läst på Berghs inte ger några särskilda 
fördelar. 
Hon fick sina första uppdrag när hon gick 
på Bergs. De flesta uppdrag som hon fått 
sedan dess är jobbförfrågningar från olika 
kunder. Detta har inneburit att hon inte 
ständigt behövt slita för att hitta nya kunder. 
Några gånger har hon skickat sitt CV till 
byråer, men hon tycker det är svårt att 
”tajma” sin sökning med deras behov av re- 
krytering. Tovelisa säger att Instagram har 
varit en viktig faktor när det gäller att få kun-
der. Hon talar om vikten av att synas, både 
i sociala medier men även på andra ställen 
som t.ex. på marknader. 

Som företagare
Eftersom Tovelisas verksamhet endast fun-
nits i två år känner hon att hon fortfarande 
söker efter stabilitet i företaget. Hon säger 
att det går i perioder, vissa månader inne-
håller mer jobb än andra. Hon fokuserar just 
nu på att skapa större ruljans i sin försälj-
ning och att satsa på de återförsäljare som 
hon redan har. Mässor som t.ex. Formex i 
Stockholm är forum som hon i framtiden vill 
delta i. Många designers använder sig även 
av agenter som bokar in mer jobb där agen-
ten i sin tur tar en procentdel av intäkten 
som betalning. Agenter är något hon delvis 
använt sig av, men Instagram har varit hen-
nes största källa till arbete. 

Ska man följa trenden?
Jag frågar Tove om hon i sitt skapande för-
söker skapa trendiga produkter för att göra 
det så lättsålt som möjligt, men hon 

03
illustratör

Tove Larris, även kall-
lad Tovelisa, driver 
ett eget företag och 
jobbar främst med 
grafisk illustration 
och formgivning. Hon 
säljer sina produkter 
på nätet och i butiker 
runt om i landet. 

Foto: Sanna Hartnor

formgivare&
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Foto: Matilda Dahlgren
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Det är viktigt att synas! Använd dig av sociala 
medier! Medverka på marknader m.m. 

TOVELISAS TIPS

Skapa det du känner för och fokusera 
inte på att det ska vara trendigt!

säger att hon inte alls präglas av det tänkandet. 
Hon skapar det hon känner för och fokuserar inte 
på att det ska vara trendigt. Hon tittar sällan på 
andra designers arbeten. ”Jag blir mest stressad 
av att se andras, jag försöker mer jobba med det 
som kommer upp i huvudet”.



Illustration av Jonas Anderson
22

JONAS ANDERSON

04
illustratör

Jag stötte på Jonas illus-
trationer på en samlings-
utställning i Uppsala för 
några månader sedan.  
Jag fängslades av hans 
färgglada serieteck-
ningar och illustrationer 
och jag ringer Jonas för 
att ta reda på lite mer om 
hans väg till att idag vara 
en aktiv grafisk illustra-
tör och formgivare. 

formgivare&

Jonas började sin resa på en förberedande lin-
je på Falkenbergs konstskola, där han fick han 
prova på olika tekniker inom konst. Efter året 
på konstskolan börjar han sin treåriga utbild-
ning på Houvedsko målarskola, numera kallad 
Göteborg Konstskola. Utbildningen bestod av 
traditionella konstformer såsom litografi, trä-
snitt och etsningar. Det var i början av 90-talet 
som Jonas studerade på skolan och det ingick 
inga datorer i undervisningen. Han flyttade 
sedan till Uppsala och började efter några år 
arbeta med annonsformgivning i Stockholm 
och senare även i Uppsala. Under dessa år 
gjorde han även jobb för studentnationerna 
och skapade mycket eget material.

Egenföretagare
Jonas har nu drivit eget företag i 15 år. Han 
jobbar med formgivning där han skapar utbild-
ningsspel och animationer. Jonas skapar även 
faktaillustrationer och serier. Han trivs med att 
vara egenföretagare och göra olika slags jobb 
och han säger dessutom att det är svårt att bli 
anställd av ett företag som grafisk designer 
eller illustratör. Han är självlärd inom de dator-
program han använder sig av och han har tes-
tat sig fram och har även fått hjälp av vänner 
som haft kunskaper inom dessa områden. 
De senaste åren har han även illustrerat 
många barnböcker. Det började med att han 
skickade ett mejl till ett förlag och när de såg 
att han tidigare fått sina illustrationer publi-
cerade var de genast intresserade. När det 
gäller att söka sig till bokförlag säger Jonas att 
”om man inte egentligen hade gjort någonting 
innan, så ville de knappt prata med en”. Han 
rekommenderar att försöka göra allt för att 
försöka få något verk publicerat och t.ex. i en 
studenttidning eller på det lokala kulturhuset. 
Förlagen kan på detta sätt se att man gjort ett 
jobb som är godkänt av någon och att man 
klarar av att hålla deadlines, något som han 
säger är viktigt i branschen. ”Visst det är bra 
att sitta och harva på sin portfolio, men de är 
ännu viktigare att komma ut och göra riktiga 
jobb och få uppdrag. ”

Aktuellt
De senaste åren har han fördjupat sig allt mer 
i serieskapandet. Han är nu aktuell med en 
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skräck- och äventyrsserie. Han har även gjort 
flera jobb åt stadens museum, Nobellstiftelsen 
och han samarbetar även med Uppsala dom-
kyrka. Jonas anser att ”varje jobb ger nya jobb”, 
men att även kontakter är en viktig faktor till att få 
nya uppdrag.

Marknadsföring
Han säger att nätet idag är ett av de bästa 
sätten att marknadsföra sig på, som t.ex. att 
skapa en hemsida och att använda sig av olika 
sociala nätverk. Själv är han registrerad på två 
stora illustratörsforum på nätet, Illustratörcen-
trum och Svenska tecknare. Han belyser nätets 
stora betydelse samtidigt som han anser att det 
ibland också kan vara bra att sticka ut. Genom 
att skicka ut ett reklamblad om sin verksamhet, 
kan man få större genomslag eftersom det är 
mer sällsynt idag. Jonas har till stor del sökt jobb 
genom att skicka mejl till olika företag och orga-
nisationer, han anser dock att marknadsföringen 
är en slitsam del av att driva eget företag. Han 
har även besökt mässor där han har gått runt 
med sin portfolio och marknadsfört sig själv. 

Om du fick gå tillbaka i tiden
Jag frågar Jonas om han valt att göra något 

annorlunda om han hade kunna spola tillbaka 
tiden. Han hade velat jobba mer och vara 
mer fokuserad. Han hade även prioriterat att 
få utbildning inom marknadsföring och före-
tagande. 

Välj en utbildning som innehåller företagande 
om du är intresserad av att driva eget företag!

JONAS TIPS

Se till att få något publicerat! Börja med 
att t.ex. samarbeta med en studenttidning 
eller med det lokala kulturhuset!
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- Reflektion och diskussion gällande 
  

DISKUSSION
Foto: Privat
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skapandet av en webbtidning



Urval

I min undersökning har jag valt att ta 
reda på hur man kan etablera sig i 
branschen för grafisk design och illus-
tration. Jag har mött fyra olika personer 
som alla arbetar inom grafisk design. 
Det innebar dock en svårighet att hitta 
personer som skulle passa till min un-
dersökning. Om jag fått göra om inter-
vjuerna hade jag valt att göra en mer 
grundlig forskning om personerna innan 
de tillfrågades, för att ta reda på mer om 
deras meriter. En av de tillfrågade ansåg 
sig vara mer oerfaren än vad jag antagit 
från början, men jag tycker att intervjun 
trots detta var givande för undersök-
ningen. Till en början hade jag beräknat 
att intervjua tre personer, men eftersom 
dessa läst på en och samma skola ville 
jag få ett bredare perspektiv och valde 
då att addera ytterligare en person. Jag 
var i början omedveten om att dessa tre 
personer utbildat sig på samma skola, 
men jag tycker det har varit intressant att 
se hur dessa tre personer valt att arbeta 
på tre olika sätt.
Jag önskar att jag hade intervjuat en 
person som inte läst någon yrkesutbild-
ning inom konst eller design och som på 
egen hand etablerat sig i branschen. Jag 
hade dock svårigheter att finna en per-
son med denna bakgrund och tidsramen 
för undersökningens innebar också en 
begränsning. 
 

Analys av metod

Jag valde att använda mig av ett fåtal 
intervjuer, s.k. kvalitativa intervjuer. 
Syftet med att utföra kvalitativa intervjuer 
har varit att såsom Johansson & Sved-
ner skriver ”ge så uttömmande svar som 
möjligt om det intervjun handlar om”. 
De svar som framkommit i intervjuerna 
är inte generella för alla personer som 
arbetar i branschen, detta är endast ett 
axplock av några få personers yrkes-
resa. 

Jag valde att dokumentera mina inter-
vjuer med hjälp av ljudinspelning. Där-
efter gjorde jag en analys av vardera 
intervju som resulterade i ett skriftligt 
utkast. Analysen var tidskrävande efter- 
som jag värdesatte att texten skulle 
ge en så korrekt bild som möjligt av 
intervjun, i respekt till de personer jag 
intervjuat. Bell skriver i boken Introduk-
tion till forskningsmetodik att analys och 
utskrift av intervju kan vara mycket tids-
krävande. Jag anser att ljudinspelning-
arna underlättade för min dokumenta-
tion och ökar trovärdigheten i artiklarna.
I mina intervjuer har jag valt att av-
gränsa mig genom att endast under-
söka deras yrkesliv och inte ställa 
personliga frågor, dock valde några att 
berätta även om personliga aspekter 
vilket gav mig en skymt av personen 
bakom yrket.
Mina intervjuer fokuserade på person-
ernas karriärstart, milstolpar i karriären 
samt hur deras verksamhet ser ut idag. 
Intervjun fokuserade även på erfaren-
heter som kan ge råd och vägledning till 
nybörjare om hur de ska gå tillväga i sitt 
sökande till att etablera sig som 
grafiska designers eller illustratörer. 
I min intervju har jag försökt att använ-
da mig av öppna frågor (Bell, Judith, In-
troduktion till forskningsmetodik s.108). 
För tre av personerna fungerade detta 
bra eftersom de pratade rikligt, medan 
en av personer mer fåordning, vilket 
ledde till att jag använde mig av mer 
fördjupade frågor och många följdfrå-
gor.
I min studie har jag valt att använda mig 
av både litteratur i form av böcker och 
av sökmotorer på nätet, något som är 
ett viktigt redskap enligt författaren 
Judith Bell. Jag har varit noggrann med 
att använda mig av tillförlitliga sök-
motorer. 
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Diskussion kring hur man blir en eta-
blerad grafisk designer och illustratör

I min studie har jag kommit fram till att 
om man bär på ett tydligt intresse för 
grafisk design och illustration bör man 
söka sig till väletablerade skolor. Efter 
att ha fått ta del av personernas en-
tusiasm över skolornas betydelse för 
deras yrkesliv, har jag fått en djupare 
förståelse för dess påverkan. Efter att ha 
intervjuat Jonas Anderson har jag dra-
git slutsatsen att det är möjligt att bli en 
grafisk designer och illustratör trots att 
man inte genomgått en sådan utbildning, 
dock kan det då ta längre tid att etablera 
sig. Jag anar att det finns personer som 
har svårare att etablera sig på egen 
hand och behöver läsa på en skola för 
att komma i kontakt med branschen.
Undersökningen har skapat inspiration 
och nyfikenhet om hur det är att studera 
på dessa skolor och detta kommer tro-
ligen leda till att jag i framtiden söker mig 
till en kurs på någon av dessa skolor. 
Marknadsföring var något som diskute-
rades under intervjuerna. De metoder 
som personerna använder sig av för att 
synliggöra sin verksamhet skiljer sig åt. 
Utifrån deras svar drar jag slutsatsen att 
marknadsföringen utgör en tidsinves-
tering och om behovet av att synas är 
tillräckligt stort väljer många att investera 
tid i detta. Jag har svårt att bedöma vilka 
forum som är bäst använda sig av vid 
marknadsföring, eftersom personerna 
hade skilda åsikter om detta. 
Utifrån min frågeställning ”Vilka olika till-
vägagångssätt finns det för att etablera 
sig inom branschen för grafisk design 
och grafisk illustration” har jag genom 
min studie fått ta del av designernas 
personliga vägar till att bli en etablerad 
grafisk designer eller grafisk illustratör. 
Det har varit intressant att se att tillvä-
gagångsätten skiljer sig åt beroende på 
intresse och tillfälligheter. Två av dessa 

personer har valt att starta eget före-
tag och valt att själv driva verksam-
heten, en person har valt att starta 
eget men placera sig i en frilansgrupp 
och den fjärde personen har valt att 
bli anställd som art director på ett 
företag. Jag har kommit fram till att 
de särskilda arbetssätten passar olika 
människor. Det finns personer som 
föredrar att arbeta självständigt och 
driva verksamheten ensam medan 
andra trivs att arbeta i grupp och väljer 
att placera sig i en projektgrupp eller 
på ett företag.
Att synas på sociala medier har varit 
ett återkommande ämne, där tre av de 
fyra personerna i studien värdesatte 
marknadsföring på nätet. Den fjärde 
personen är anställd på ett företag och 
är alltså inte beroende av att mark-
nadsföra sig på nätet för att t.ex. locka 
till sig nya jobb. För de resterande tre 
utgör synliggörandet på nätet dock en 
viktig faktor i deras verksamhet. 

Analys av visuell gestaltning

Jag har valt att presentera mitt resultat 
i form av en webbtidning eftersom jag 
anser att det är ett spännande och in-
novativt sätt att presentera sin under-
sökning på.
En svårighet var det faktum att texten i 
webbtidningen skulle vara lättläst och 
intresseväckande. Eftersom jag inte 
har någon erfarenhet av journalistiskt 
skrivande, har jag varit osäker på hur 
jag skulle formulera mig. Jag önskar 
att jag kunnat lägga större fokus på att 
skapa en mer levande text. 
I Widerbergs bok skriver hon att det 
ofta innebär svårigheter gällande hur 
man ska formge en uppsats, vilket kan 
innebära problem för studenter. Efter-
som jag i denna undersökning valt att 
publicera arbetet som en webbtidning 
ställdes jag inför en ny problematik, 
något som Widerberg skriver om. 
Svårigheten var hur jag skulle formge 
texten så att artiklarna samt reflek
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tionstexterna fungerade tillsammans i tid-
ningen. Jag valde till slut att skriva artik-
larna på ett mer populistiskt sätt. Artiklarna 
skulle kännas ”lätta” att läsa utan 
akademiska formuleringar. De reflekt-
erande texterna placerade jag i slutet av 
tidningen och formulerade dessa på ett 
mer akademiskt sätt. 
  
Jag är begränsad i min kunskap och erfa-
renhet när det gäller att arbeta med layout. 
Detta gjorde arbetet än mer komplicerat. 
Med hjälp av in-spirationsforum på nätet 
samt litteratur handleddes jag fram till mitt 
resultat. Eftersom jag inte har någon större 
erfarenhet av att skapa en tidning visuellt, 
utmanades jag att skapa en röd tråd ge-
nom hela tidningen där fotografier, 
illustrationer, typsnitt och färger till-
sammans skulle skapa en tydlig helhet. 
Webbtidningen innehåller fotografier som 
jag producerat. P.g.a. tekniska problem 
fick jag fotografera flera gånger för att 
uppnå en bra kvalité på bilderna. 

Det krävdes stor kreativitet för att skapa 
illustrationer och arrangera fotografier, bil-
der och illustrationer som skulle förstärka 
texten och varje bild skulle ha en sym-
bolisk betydelse. Tidningsomslaget inne-
håller en tallrik med diverse föremål. Varje 

Grafisk design - Det synliga språket av Bohman & Hallberg (1996)

Examensarbetet i lärarutbildningen – undersökningsmetoder och 
språklig information av Johansson & Svedner (2001)

Tidskriftsdesign av Jais-Nielsen (2004)

Att skriva vetenskapliga uppsatser av Widerberg (1994)

Introduktion till forskningsmetodik av Bell (1999)

föremål innehar symbolik. På tallriken 
ligger en blomma, en nyckel, en cykel, ett 
nagellack och två vigselringar. Blomman 
symboliserar kreatörens förmåga att se 
det vackra. Nyckeln symboliserar vägar 
till att nå dit man vill, cykeln symboliserar 
den resa man befinner sig i. Vigselring-
arna visar på att vara trogen sitt intresse, 
kämpa, utveckla det och inte ge upp och 
slutligen symboliserar nagellacket vikten 
av att sköta och underhålla sitt intresse.

Förslag på vidare forskning skulle kunna 
vara att göra en kvantitativ undersökning 
där jag skickar ut enkäter med standard-
iserade frågor för att på så sätt få ett 
större urval i min undersökning. Jag hade 
även kunnat arbeta i ett genusperspektiv 
för att se om det finns skillnader på hur 
män och kvinnor etablerar sig på mark-
naden idag. 

Ett annat forskningsområde skulle kunna 
vara att göra en historisk studie för att se 
hur utvecklingen har präglat arbetsmark-
naden för grafiska designers och illus-
tratörer. Det skulle även vara intressant 
att genomföra en studie där man jämför 
Sverige med andra länder i hur arbets-
marknader ter sig för grafiska designers 
och illustratörer. 

Text, foto & illutration: Johanna Strågefors
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