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Abstract 
This paper intends to show the development of the designs that were created for the Thomas 

gymnasium, Strängnäs County in an attempt to boost the school’s image of being a modern 

school. During the course of the development, a number of sketches were created along with a 

moodboard, finishing up with nine different flyers and two posters. I used Strängnäs County’s 

official graphical profile to spearhead the development, men I still attempted to introduce new 

elements that could be seen as acceptable by the school staff. The end result was accepted by 

the school principal, although there was no time to print out the material and send it to 

potential students.  
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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar utvecklingen av grafiskt material som skapades åt Thomasgymnasiet 

i Strängnäs kommun i ett försök att uppdatera deras image om att dem är en modern skola. 

Under utvecklingen så skapades det ett flertal olika skisser, en moodboard och slutligen nio 

flyers och två olika affischer. Jag använde mig av Strängnäs kommuns officiella grafiska 

profil för att ledsaga utvecklingen, men försökte ändå att introducera nya element som kunde 

anses som acceptabelt av skolans ledning. Slutresultatet blev godkänt av skolans rektor, 

däremot så hann dem inte skrivas ut och skickas iväg till potentiella elever.  
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Begreppsdefinitioner  

Adobe: Detta är det multinationella företaget som ligger bakom världens mest populära 

mjukvara inom grafisk design, nämligen Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, m.m. Adobe 

grundades December 1982 av John Warnock och Charles Geschkle. Adobe Photoshop 

lanserades 1989. 

Element: Detta ord används för att beskriva olika komponenter i en layout som exempelvis 

färger, form, text och bilder.  

Grafisk profil: Många företag har en fördefinerad grafisk mall som dem skickar ut till 

grafiska formgivare så att dem kan enkelt skapa nytt material utan några ytterligare 

instruktioner från arbetsgivaren. Denna mall brukar innehålla instruktioner om vilka mått man 

ska använda, vilket typsnitt som måste användas, primär och komplementfärger, m.m. 

Typsnitt: Ett typsnitt bestämmer hur texten ska se ut. Det finns många olika slags typsnitt, 

dock så är dem allra vanligaste serif-typsnitt (Times New Roman, Georgia) och sans-serifer 

(Arial, Tahoma,Verdana) 
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1. Inledning  

Mitt examensarbete handlar om att skapa grafiskt material till Thomasgymnasiet som både 

drar nytta av deras grafiska profil och introducerar nya element så att dem får en modernare 

image vilken förhoppningsvis kan leda till att fler elever söker sig till dem i framtiden och att 

dem i följd kan få ett bättre rykte. Genom att främja den rika historien bakom skolans 

uppkomst och utveckling så kan Thomasgymnasiet än en gång bli elevernas förstahandsval 

för sin gymnasieskolgång. 

1.1  Bakgrund  

Thomasgymnasiet i Strängnäs är en skola med en väldigt rik och unik historia. Skolan 

grundades år 1626 på begäran av Kung Gustav II Adolf, då som Regium Gustavianum 

Gymnasium Stregnese placerad vid Roggeborgen nedanför Strängnäs domkyrka.1

När åren har gått så har gymnasiet ständigt kämpat för att moderniseras och fortsätta vara 

relevant samtidigt som nyare och bättre gymnasieskolor började öppnas runt omkring dem. I 

dagsläget så har Thomasgymnasiet haft det svårt att attrahera nya elever som föredrar dem 

nyare och modernare alternativen istället för en skola som känns förlegad och gammal.  

 Skolan är 

namngiven efter Strängnäsbiskopen Thomas. Thomasgymnasiet var ett stort gymnasium 

under 1700-talet. Mellan åren 1721 – 1740 så ökades antalet elever upp till 220 stycken. I 

början av skolans undervisning så var praktist taget alla studier inriktade på kunskapen om 

Gud och mer generella religiösa studier. Den religiösa synpunkten på undervisningen 

minskades med tiden och istället influerades undervisningen av naturkunnighet, teknologi och 

ekonomi.  

1.2  Syfte & Mål 

Syftet med detta examensarbete är att skapa reklam material som ledningen på 

Thomasgymnasiet kan använda sig av för att stärka sin position som en bra och modern skola, 

samt marknadsföra sig själva för att attrahera nya elever. 

Syftet med rapporten är att på ett detaljerat sätt beskriva hur jag går tillväga med att planera, 

skissa och formge allt material. 

                                                 
1 http://www.strangnas.se/sv/Utbildning--barnomsorg/Gymnasium/Thomasgymnasiet/Om-skolan/Historia/ 

http://www.strangnas.se/sv/Utbildning--barnomsorg/Gymnasium/Thomasgymnasiet/Om-skolan/Historia/�
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1.3 Disposition  

Rapportens första kapitel beskriver vad projektet handlar om, bakgrunden till 

Thomasgymnasiet och projektets avgräsning. Det andra kapitlet presenterar teorier och 

principer som låg bakom utvecklandet av det grafiska materialet. Det tredje kapitlet redovisar 

planeringsfasen och visar moodboard och diverse skisser som skapades för att formge  det 

grafiska materialet. Det femte kapitlet redovisar det färdiga materialet som har skapats på 

datorn. Det sjätte kapitlet för en diskussion om det producerade materialet och processen 

kring dess skapande. Det sjunde och sista kapitlet sammanfattar examensarbetet och denna 

rapport. 

1.4 Avgräsning 

All design kommer att ske inom ett ramverk som defineras av Strängnäs kommun och 

ledsagande av Thomasgymnasiets rektor. Vissa element som exempelvis skolans nuvarande 

logotyp för inte förändras enligt deras regler. 

Jag kommer inte att formge mallar som dem kan anpassa för senare bruk, allt material 

kommer att vara anpassad till deras nuvarande behov och kommande event och tillställningar 

inom ett par månader. 

2. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel så kommer jag att redogöra vilka teorier och koncept som hjälpte mig under 

utveckligen av allt material. 

2.1 Moodboards 

En moodboard är ett kollage med bilder som används av grafiska formgivare för att illustrera 

vad klienterna är ute efter.  Det är ett verktyg utan några specifika regler att förhålla sig till då 

dessa kollage kan innehålla i princip precis vad som helst som kan tänkas förmedla den rätta 

känslan till formgivaren och klienten som exempelvis enkla färger, former, sketcher eller till 

och med urklipp från tidningar och magasin. Moodboards är ett flexibelt sätt att uttrycka idéer 

visuellt och kan användas till allting inom design som till exempel kläder eller arkitektur. En 

moodboard för ett klädesplagg kan inkludera urklipp från mode magasin eller också tygbitar 

från gamla kläder med ett mönster som man kan tänka sig att använda. 

Genom att använda mig av moodboards så var det möjligt för mig att göra det klart vilket 

tema jag ville etablera med materialet och vilka känslor jag ville att dom skulle väcka hos 
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åskådarna. På det sättet så kan man lättare undvika ”I know it when I see it” 2

2.2 Regler inom grafisk design  

 problemet som 

många grafiska formgivare kan stöta på under sitt arbete när man presenterar sitt verk till 

klienten bara för att sedan höra att den inte är på ett visst sätt. I det här fallet så visade jag min 

moodboard till rektorn som sedan höll med om att den representerar det som 

Thomasgymnasiet handlar om och vad hon vill att materialet ska förmedla för budskap. 

Timothy Samara skriver i sin bok Design Elements: A Graphic Style Manual”Rules exist – 

especially the ones set forth here, based on accumulated experience from many sources. As 

such, rules can always come with exceptions and can be broken at any time.”3

Samara berättar även mycket om rollen som grafiska formgivare uppfyller genom att  använda 

sig av färger, former och text för att konstruera ett budskap för att sedan få ut den till 

allmänheten och att sen informera folk om produkter, tjänster och annat som kan tänkas vara 

till nytta. Samara nämner även rollerna som grafisk formgivning och marknadsföring spelar i 

världen och ett par viktiga skillnader det finns mellan dem, nämligen deras mål och syften. 

Grafisk design handlar inte nödvändigtvis om att få produkter att låta mer lockande och få 

folk att köpa dem, utan mer om att klargöra ett budskap som klienten vill förmedla med hjälp 

av bilder som hoppas på att locka fram känslor hos tittarna. 

 Att formge 

material för marknadsföring är något som kräver att man följer vissa regler som att 

exempelvis göra materialet så opersonligt som möjligt och att försöka stå ut från mängden så 

att designen inte druknar bland andra designer som alla försöker uppnå och förmedla samma 

saker. Dessa regler kan man antingen följa för att få ett bra men kanske förutsägbart resultat, 

eller så kan man göra undantag och bryta reglerna för att få fram mer innovativa designer, 

men bara om man vet helt säkert hur och varför man gör det. 

3. Metod  

Det första steget var att planera tillsammans med Anna Zachrisson, rektor på 

Thomasgymnasiet, precis hur jag skulle gå tillväga med att formge nytt material för dem att 

använda. Vi kom ganska snabbt fram till att jag skulle avgränsa mig från att göra några större 

förändringar till deras grafiska profil och istället skapa material som i stort sett förhåller sig 

helt till den. Jag fick dock tillåtelse att föreslå förbättringar under utvecklingen.  
                                                 
2 Wagner, M (2008): Why Moodboards Matter, http://www.webdesignerdepot.com/2008/12/why-mood-boards-
matter/ 
3 Samara, T, Design Elements: A Graphic Style Manual, pp.10  (2007) 

http://www.webdesignerdepot.com/2008/12/why-mood-boards-matter/�
http://www.webdesignerdepot.com/2008/12/why-mood-boards-matter/�
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Det första uppdraget jag fick var att formge flyers som kan representera alla program i skolan 

individuellt som ett lättare alternativ till den tunga och dyra katalogen dem har för tillfället. 

Orsaken till detta är att katalogen är för dyr att trycka för att kunna skickas ut gratis, något 

som flyers skulle kunna hjälpa till att lösa. Jag fick dessutom kopior på redan färdigt material 

som jag kunde använda som inspiration till vad dem är ute efter. Detta la grunden till mitt 

första uppdrag. 

Det andra steget var att börja skapa moodboards och skisser som sedan användes för att 

förtydliga för mig själv vilken riktning jag borde utveckla allting mot. Som referens så 

utformade jag skisser i samma anda som materialet som jag fick hemskickat från 

Thomasgymnasiets rektor. Jag fick dessutom använda mig av deras nuvarande grafiska profil 

som referens.  

Det tredje steget var att börja formge materialet på datorn med hjälp av Photoshop och 

InDesign med skisserna som referenser. Under detta steg så var det nödvändigt att formge 

allting iterativt så att jag fick se vilka skisser kunde översättas på bästa sätt till något som är 

färdigt att tryckas.  

Det fjärde och sista steget var att skicka materialet till skolans rektor och sedan få kritik så att 

materialet kunde finjusteras utefter deras behov. Samtidigt så analyserar jag det jag har skapat 

och för en diskussion om hur allt relaterar till design reglerna och vad som kan göras bättre. 

4. Planering 

4.1 Målgrupp 

Målgruppen som det grafiska materialet ska sikta mot är en väldigt specifik grupp, nämligen 

elever i 15-16 års åldern som ännu inte har bestämt sig för vilken gymnasieskola dem vill 

börja på än. Dock så är det också viktigt att utforma materialet på ett sätt som gör det lika 

lockande för elevernas föräldrar att plocka upp att läsa så genom att göra materialet både 

roligt och informativt gör det lättare för skolan att kunna fånga uppmärksamheten från båda 

dessa målgrupper. 

4.2 Grafisk profil  

Eftersom att jag inte fick göra några större förändringar till deras nuvarande grafiska profil så 

valde jag att istället ta det dem har och försöka göra någonting nytt av det. För tillfället så 

innehåller Thomasgymnasiets profil en ren och uniform stil med få färger och praktist taget 
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bara linjära typsnitt. Tidigare så hade dem många olika färger men på senare tid så bestämde 

dem sig att fokusera på ett färgschema med vitt, grått och rött som huvudfärgerna. Skolans 

profil är huvudsakligen baserad på en officiell profil som tillhör Strängnäs kommun och 

appliceras dessutom på nästan alla skolor som ägs av kommunen. 

 

Figur 4.1 – Ett exempel på en webbsida från Strängnäs kommuns grafiska profil 

Man upptäcker snabbt tydliga gemensamheter som den rena och tydligt utformade layouten 

och linjära typsnitt. Det finns även vissa skillander som färger och valet av foto. 

Thomasgymnasiets logotyp inkluderar ett sigill som kan spåras tillbaks ändå till skolans 

uppkomst och är nästan 400 år gammal.4

  

 Rektorn anser att sigillet representerar skolans rika 

historia och har därför varit en del av skolan sen dess.  

Figur 4.2 – Sigillet för Thomasgymnasiet 

                                                 
4 Strängnäs kommun (2011): Historia: http://www.strangnas.se/sv/Utbildning--
barnomsorg/Gymnasium/Thomasgymnasiet/Om-skolan/Historia/ 

http://www.strangnas.se/sv/Utbildning--barnomsorg/Gymnasium/Thomasgymnasiet/Om-skolan/Historia/�
http://www.strangnas.se/sv/Utbildning--barnomsorg/Gymnasium/Thomasgymnasiet/Om-skolan/Historia/�
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Skolans bildbibliotek är väldigt blandat och inkluderar allting från lokala bilder på skolans 

elever, lärare och lokaler till bilder som kommer från andra delar av världen och som har 

licenserats av kommunen för fri användning av skolan. 

4.3 Flyers 

Ledningen på Thomasgymnasiet hade tidigare skapat kataloger fylld med information 

angående vilka program som finns tillgängliga för de framtida eleverna att söka till. I dessa 

kataloger så presenterades alla program på ett  väldigt uniformt sätt med nästan ingen som 

helst visuell identitet som kunde hjälp eleven att snabbt förstå vad programmet handlar om 

innan dem har börjat läsa texterna. Dessutom så var katalogerna dyra att trycka och väldigt 

tunga att frakta vilket skulle öka på produktions kostnaderna så mycket så att det inte ansågs 

vara en värd investering att skicka ut dem gratis. 

Därför fick jag uppdraget att skapa enkla och lättviktiga flyers för varje program som skolan 

har. Genom att skala bort onödig information, ge varje program ett unik visuellt tema och 

destillera informationen till det absolut nödvändigaste så kan skolan nu på ett smidigt sätt låta 

eleverna själv välja programmen som tilltalar dem allra mest.  

Allt bildmaterial kommer från diverse källor som exempelvis skolans eget bildbibliotek, mina 

egna personliga foton och royalty-free källor från Internet. Dock så kommer troligtvis alla 

bilder ändras så att dem enbart har skolans egna bilder i enlighet med deras grafiska profil. 

4.4 Affischer 

Mitt andra uppdrag handlade om att utforma förslag på affischer som skolans ledning hade 

kunnat använda för att fortsätta att förstärka sin image som en trevlig och modern skola. 

Dessa affischer är baserade på innehåll som redan har skapats för skolans katalog som 

exempelvis rektor Anna Zachrissons personliga tankar om skolan, programmet och dess 

pedagogik. Dessa affischer kommer främst finnas i skolorna på Campus Strängnäs för att 

fortsätta uttrycka skolans mer moderna image och förhoppningsvis kunna fånga potentiella 

elevers intresse.  

Bildmaterialet som används kommer enbart från skolans eget bildbibliotek och kommer 

troligtvis inte behöva ändras av ledningen i efterhand. Jag valde dessutom att tänka utanför 

skolans grafiska profil när det gäller layout och presentation, men ändå hålla mig inom 

ramverket för val av typsnitt, färger, text och bild. 
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5. Genomförande 

I detta kapitel så kommer jag att redogöra den fullständiga kreativa processen bakom det 

skapade materialet. 

5.1 Moodboard 

För att bättre illustrera vilka slags känslor och visuella teman jag var ute efter att uttrycka med 

skolans nya material så skapade jag en moodboard fylld med diverse bilder, färger och former 

som jag kände representerade det bästa sättet för skolan att representera sig på. Det finns 

många olika sätt att skapa moodboards på, men jag valde att göra den direkt på datorn då jag 

hade snabb tillgång till bilder med hjälp av Google och många verktyg som kunde hjälpa mig 

att formge den snabbt och enkelt. 

 

Figur 5.1 – Min moodboard 

Istället för att klistra in så många bilder som möjligt så valde jag att istället använda mig av 

relativt få bilder men som väldigt tydligt definerar vad jag är ute efter. Redan från början så 

var tanken att Thomasgymnasiet behöver främja sin historia med samtidigt visa att dem tänker 

framåt och är tillräckligt moderna för dagens ungdomar. Med det i åtanke så valde jag att 

välja bilder med två tydliga teman. Det första är bilder som representerar deras framtid som 

lyckade personer och att dem har världen i sin hand, något som ungdomar kan finna väldigt 

inspirerande och något som ger dem hopp. Det andra temat är klassiskt svenska designer inom 
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arkitektur och främjandet av mångkulturalismen vilket ska representera skolans önskan att 

personer från alla möjliga bakgrunder ska kunna ta del av skolans rika historia. Andra bilder 

inkluderar skolmaterial, en samling med flaggor och självklart skolans egna sigill uppe i 

högra hörnet. 

Med detta moodboard färdigt så blev det snabbt dags för mig att börja utveckla nytt grafiskt 

material för skolans program, dock så fick jag tänka på att inte sträva alltför långt bort från 

deras redan etablerade grafiska profil.  

5.2 Flyers 

Mitt första uppdrag som rektorn rekommenderade att jag skulle börja med var att utforma 

enkla flyers som skolan kan skriva ut och skicka till potentiella elever utan större kostnader. 

Detta kapitel detaljerar den kreativa processen från skisser till slutgiltig design.Till skillnad 

från min moodboard så skapades alla skisser med papper och penna så att jag så snabbt som 

möjligt kunde utforma enkla layouter och sedan avgöra vilka som skulle passa bäst för små 

A5 flyers.  

 

Figur 5.2 – Första skissen 
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Detta var den första skissen som jag gjorde och den var väldigt starkt baserad på det som 

redan fanns i katalogen. Layouten påminner lite om hur tidningar lägger upp information med 

fokus på text över bild och med en tydlig rubrik som berättar för läsaren vilket program det 

handlar om. Sigillet hamnade dessutom uppe till höger så att den inte behöver distrahera 

läsaren alltför mycket från informationen. Jag kände ganska snabbt att den här layouten inte 

riktigt fungerar för små A5 flyers då risken finns att läsaren tappar intresset ifall relationen 

mellan bild och text inte är mer jämnt. Det som fungerar för en större katalog fungerar inte 

nödvändigtvis för mindre designer, så detta var något som jag ville försöka åtgärde i min 

andra design. 

 

Figur 5.3 – Den andra skissen 

I den här skissen så försökte jag göra så att bilden blir det allra första som eleverna kommer 

att märka när dem läser sin flyer i enlighet med en av Timothy Samaras gyllene designregler 

”use the one-two punch!” som handlar om att snabbt fånga en läsares uppmärksamhet med 

något stort och spännande för att sedan leda dem igenom resten av informationen med ett 
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starkt intresse för innehållet.5

 

 Dessutom så kan den översta bilden fungera som en visuell 

rubrik som kan representera vad programmet handlar om med en enda bild, något som kan 

göra det mer intressant att läsa den från början. Dock så var den här nya layouten inte helt 

felfri när det gäller hur texten ser ut för läsaren. Efter att ha illustrerat denna layout i 

Photoshop så märkte jag att all text hade klumpats ihop i mitten vilket gjorde det lite jobbigt 

att läsa. En lösning på detta problem kan vara att istället använda bilden som en slags 

brytpunkt mitt bland texten så att layouten blir både mer intressant och som gör texten lite 

mer lättläst och uppdelat. 

Figur 5.4 – Den slutgiltiga skissen 

Detta blev resultatet efter att ha försökt göra texten lättare att läsa och samtidigt göra 

relationen mellan bild och text mer balanserat. Efter att ha introducerat programmet väldigt 

kortfattat i den övre halvan så bryts texten upp av en bild som representerar programmet som 

slutligen följs av texten som beskriver programmet. Tanken är att den översta texten och 

bilden ska vara det enda som krävs för att fånga elevernas intresse och att dem inte ska 

                                                 
5 Samara, T, Design Elements: A Graphic Style Manual, pp.15  (2007) 
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behöva känna att dem har fått otillräckligt med information ifall dem väljer att inte läsa vidare 

på flyern. På det sättet så förkortar man tiden det tar för eleverna att hitta programmet dem 

finner intressant medans man samtidigt gör layouten balanserad och lättläst. Sigillet hamnar 

dessutom på den övre högra hörnet igen där den inte behöver distrahera läsaren på något sätt. 

5.3 Affischer 

Dessa affischer är baserade på en skolans slogans ”Jag har en idé, jag förverkligar den! Jag 

antar utmaningen! Ingenting är omöjligt!” och kommer huvudsakligen att visas upp inne i 

lokalerna Campus Strängnäs och möjligtvis ute i Strängnäs centrum. Den kreativa processen 

för affischerna var oförändrad jämfört med flyers så alla skisser var än en gång utförda med 

penna och papper.  

 

Figur 5.7 – Första skissen för affischer 

Min första skiss blev väldigt intressant då jag bestämde mig för att sikta på en väldigt jämn 

fördelning mellan bild och text, dock inte på sättet att jag delar av affischen på mitten utan att 

allting delas upp i flera delar för att fånga folks intressen och för att göra den mer spännande 

att titta på. Enligt Samara så är det viktigt att man behandlar texten som om det vore minst 

lika viktigt som bilden då det kan annars uppfattas som fantasilöst ifall man separerar text och 
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bild som om dem vore helt skilda från varandra när dem egentligen behöver formges 

tillsammans.6

 

 På toppen så placerade jag logotypen för Strängnäs kommun och i det nedre 

högra hörnet så placerades skolans sigill så att dem inte distraherar eller hamnar ivägen för 

bilderna. I det nedre vänstra hörnet så presenteras en text som rektorn Anna Zachrisson har 

själv skrivit för att välkomna nya elever till skolan. Denna skiss är inte felfri däremot då 

uppdelningen mellan bild och text kan uppfattas som rörig och kanske rentav frakturerad då 

det blir väldigt mycket som händer i affischen. Därför bestämde jag mig att prova något som 

kan vara renare och mycket enklare för åskådarna att uppfatta i min nästa skiss. 

Figur 5.8 – Första skissen för affischer 

Denna layout är mycket enklare, renare och behåller samma relation mellan bild och text utan 

att offra någon läsbarhet överhuvudtaget. Denna skiss offrar dessutom skolans slogan för att 

istället presenteras som lite mer neutralt ställd, dock så kan den återställas och placeras på 

platser i bilderna där det inte är lika mycket detaljer. Rektorns text tar dessutom mycket mer 

plats än i föregående skiss och blir därför något man fokuserar på mycket mer än innan. 

                                                 
6 Samara, Timothy, Design Elements: A Graphic Style Manual, pp.19  (2007) 
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5.4 Genomförande på datorn 

Efter att ha blivit tillräckligt nöjd med skisserna för både affischerna och flyers så bestämde 

jag mig att det var dags att börja formge dem på datorn.  

Eftersom att det var blandade känslor om hur den slutgiltiga layouten för affischerna skulle se 

ut så utformade jag två olika layouter med samma innehåll som drar mycket inspiration från 

båda skisser men som också gör lite nya saker. Däremot så lyckades jag skapa en layout till 

alla nio flyers som jag blev nöjd med och lånar element från alla tre skisser som skapades för 

dem. 

6. Resultat 

I detta kapitel så kommer jag att redovisa de slutgiltiga versionerna av både program flyers 

och affischer till Thomasgymnasiet.  

6.1 Slutgiltiga versioner av flyers 

Efter att ha blivit nöjd med den tredje och sista skissen så var det dags att börja skapa den i 

Photoshop. Nio stycken flyers blev skapade utefter denna layout, men jag kommer att berätta 

om två stycken som jag kände utmärkte sig och bäst representerade den grafiska identiteten 

jag var ute efter. 

 
Figur 5.5 – Flyer för Ekonomiprogrammet, slutgiltig design 
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I detta exempel så visar jag den flyern för ekonomiprogrammet. Den färdiga layouten är 

nästan fullständigt baserad på den tredje skissen som jag skapade med ett par extra 

förändringar och tillägg som exempelvis linjerna på toppen och botten av dokumentet samt en 

del av skolans nya slogan ”Jag har en idé – jag förverkligar den!” i det nedre högra hörnet. 

Något som inte fanns i sketchen till att börja med var framsidan av flyern som finns på vänster 

sida. Eftersom att det enbart är ett fotografi som kompletteras av en liten text som berättar för 

läsaren vilket program det är så kände jag inte att det behövdes någon alltför utvecklad sketch 

till att börja med så jag valde att enbart fokusera på baksidan av flyern som innehåller all 

information som eleverna behöver få veta. Valet av bilder är från mitt personliga bibliotek 

med bilder och inkluderar en bild på biblioteket i Södertörns högskola till framsidan och en 

bild på San Fransiscos centrum till baksidan. Båda bilder känner jag representerar på ett starkt 

och visuell sätt vad programmet handlar om vilket är i detta fall ekonomi och entreprenörskap 

 

Figur 5.6 – Flyer för Samhällsvetenskapsprogrammet, slutgiltig design 

Detta är flyern för Samhällsvetenskapsprogrammet med inrikting på Samhälla/Globalt fokus 

och har bilder som representerar globalisering och resande. Något som jag ville tidigt göra var 

att ge varje program sin egen unika färg och identitet till skillnad från katalogen som inte 

gjorde mycket alls för att skilja dem åt då varje program hade samma färger och enbart 

svartvita bilder. Detta reflekteras starkt i denna flyer så jag försökte välja bilder som genast 

fångar elevernas ögon och gör så att dem vill plocka upp och läsa dem. Färgerna som jag hade 
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valt som representerade varje program har inte mycket vetenskap bakom dem men kommer 

mer från mina egna upplevelser i många skolor där varje ämne eller kurs hade egna färger. 

Många val jag gjorde när det gäller den visuella profilen var baserad på deras redan färdiga 

katalogen som skolan hade skapat. Dessa element inkluderar saker som de rundade kanterna i 

bakgrunden till program namnet i framsidan och textens layout och typografi.. Texterna som 

beskriver varje program som rubrik, ingress och beskrivningar är kopierade direkt från 

katalogen. 

6.2 Slutgiltiga versioner av Affischer 

 

 

Figur 5.8 – Färdig affisch, första varianten 

Detta blev den första färdiga affsichen och är allra mest baserade på den första skissen med 

dem uppdelade bilderna och texterna emellan dem. Dock så flyttade jag Strängnäs kommun 

logotypen till den nedre högra hörnet så att layouten kunde bli mer lik den andra skissen då 

det annars skulle finns för mycket tomhet i toppen som inte hade något syfte. Som tur är så är 



21 
 

sigillet format så att den kan placeras nästan vart som helst och placerades därför på den övre 

högra kanten av den vita text ytan. Färgerna som används till texternas bakgrunder är tre av 

dem fyra primärfärgerna från skolans grafiska profil och skapades för att göra bilden mer 

intressant och färgstark. Färgerna var medvetet valda för att reflektera känslan bakom texten, 

något som visas allra starkast med den alerta orange färgen bakom ”Ingenting är omöjligt!”.  

Trots ändringarna så kan den fortfarande uppfattas som alldeles för rörig då det är väldigt 

mycket som händer i affischen med alla färger och bilder, så därför valde jag att utforma en 

andra design som också drar mycket många element från de två föregående skisserna men är 

ändå en helt ny design. 

 

Figur 5.8 – Färdig affisch, andra varianten 

Till skillnad från den förra affischen så har skolans slogan blivit en stor rubrik på toppen som 

är gjord för att snabbt fånga intresset. Att enbart ha smala vita linjer som skiljer åt bilderna 

istället för de tre olika färgerna gör dessutom så att layouten känns renare, tydligare och 

mycket lättare att läsa. Dock så var jag tvungen att offra lite mer av brödtextens yta för att ge 
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plats för rubriken utan att behöva beskära bilderna så mycket så att man knappt ser vad 

bilderna innehåller. Den här är dock inte helt felfri heller då denna design kan anses vara lite 

tråkigare och kanske inte kan lyckas väcka lika mycket uppmärksamhet. Det blir då som en 

kamp mellan att göra sin design läsbar eller att gör den mer spännande, något som man 

behöver offra lite grann av båda två för att kunna uppnå rätt balans. 

7. Diskussion och slutsats 

Materialet som skapades till Thomasgymnasiet var utformat i hopp om att kunna attrahera fler 

elever till skolan på ett billigt och enkelt sätt. Att skapa flyers för varje individuellt program 

var en snabb lösning på ett problem som skolans ledning troligtvis har haft en lång tid då dem 

inte har kunnat ha råd med att kopiera större upplagor av deras officiella katalog. Dessutom så 

hade upplagorna blivit alldeles för tunga vilket gjorde dessa flyers till en ideel lösning på båda 

sätt. Skapandet av affischerna var dessutom något som skulle stärka skolans image som en 

fräsch och modern skola som samtidigt främjar sin rika historia.  

Trots många olika slags motgångar så gick arbetet bra då rektor Anna Zachrisson blev nöjd 

med det färdiga materialet även om ett par justeringar kommer att behöva ske då många av 

bilderna som användes för att formge alla flyers inte får användes i kommersiellt syfte och 

användes enbart som platshållare. Däremot så kunde det ha gått bättre ifall skolan hade 

tillgång till ett större bildbibliotek och ifall kommunen hade låtit mig få lite mer frihet att 

experimentera mer utanför deras grafiska profil då jag hade kunnat skapa nya sätt att 

marknadsföra skolan.  

Dock så fick jag ganska intressanta resultat av att vara begränsad då jag var tvungen att tänka 

i nya banor när det gällde att försöka marknadsföra skolan. Vad detta innebär är att utan 

förmågan att ändra på tillgängliga typsnitt, färger och bilder så valde jag att försöka vara så 

kreativ som möjligt när det gäller former och layout, något som jag känner syns extra mycket 

på den första färdiga affischen med dem uppdelade bilderna och texterna. Man kan därför 

säga att begränsningar inte alltid behöver vara något negativt, det innebär bara att man måste 

tänka lite extra kreativt för att göra något nytt av något gammalt. 

Något som jag ångrar att jag inte kunde redovisa med denna rapport är resultaten av att skolan 

skriver ut och börjar dela ut alla flyers och sätta upp affischerna så att alla elever kan titta på 

dem och berätta om sina reaktioner, tankar och känslor om dem. Av detta så kan jag lära mig 
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att jag behöver blir mycket snabbare med att ta kontakt med ledningen och bli allmänt 

snabbare på att utveckla materialet 

 

8. Källförteckning 

9.2 Tryckta 

 

Samara, T (2011): Design Elements: A Graphics Style Manual 

 

9.3 Elektroniska 

 

Strängnäs kommun (2011): Historia: http://www.strangnas.se/sv/Utbildning--

barnomsorg/Gymnasium/Thomasgymnasiet/Om-skolan/Historia/ (Nedladdning: 2013–04-02) 
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9. Bilagor 

 

Bild 1, Flyer för Teknikprogrammet 

 

Bild 2, Flyer för Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
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Bild 3, Flyer för Naturvetenskapsprogrammet 

 

Bild 4, Flyer för Handels- och administrationsprogrammet 
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Bild 5, Flyer för Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

Bild 6, Flyer för Vård- och omsorgsprogrammet 
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Bild 7, Urklipp från Strängnäs kommuns grafiska profil, bilder och trycklayout  



28 
 

 

Bild 8, Urklipp från Strängnäs kommuns grafiska profil, primär och komplement färger 
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