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Oppgave 2, del 2: Skriftlig rapport

I denne rapporten vil jeg – i lys av relevant pensumlitteratur – dokumentere, analysere og evaluere 

produksjonsprosessen og produktet i del 1 av oppgaven. Først vil jeg kort greie ut om idéfasens 

henholdsvis kreative og strategiske del. Deretter vil jeg reflektere over opphavsrettslige spørsmål 

knyttet til bildebruk. Med grunnlag i pensum og informasjon funnet på Teknisk Museums nettsider 

vil jeg så analysere hvorvidt den grafiske profilen jeg utformet samsvarer med organisasjonens 

intensjoner, som var en av mine målsetninger, og i lys av dettte evaulere mitt sluttprodukt. I 

vedlegg vil jeg også dokumentere gjennomført idéarbeid med eksempler fra skissearbeidet.

Idéfasen – strategisk del, 1 side

Et varemerke kan være både et produkt, navnet på firmaet/institusjonen eller en logo. Men

først og fremst er varemerket «(...) en manifestation av den immateriella foreställningen om en

produkt» (Bergström 2007, s. 52). For å bygge et godt varemerke er det nødvendig at institusjonen 

blir høyt ansett, og høster tillit og respekt – og at den grafiske profilen er med på å underbygge, 

forsterke og kommunisere institusjonens etos (ibid). Det er viktig å avgrense hvilke konkrete 

verdier og mål som skal kommuniseres, og denne avgrensningen er det første steget i arbeidet 

med å overbevise forbrukere om å velge nettopp dette produktet (ibid, s. 71).

I den strategiske delen av idéfasen var målet mitt å finne informasjon om den valgte

institusjonen. Gjennom den grafiske profilen kan man tydeliggjøre institusjonens forretningsidé, og

skape et helhetlig og positivt bilde av den (Bergström, s. 266). For å gjøre dette måtte jeg  avgrense

denne informasjonen så jeg kunne definere dennes virkeområde og overordnede mål – «målet 

med kommunikasjonen» (Berglie, Erichsen, Gythfeldt og Holøien 2009, s. 10). 

På nettsidene til Teknisk Museum kan man lese at museets visjon er å bli Norges mest 

dialogorienterte, synlige og dristige museum. Man kan også lese at det «skal formidle 

sammenhengen mellom teknologi, medisin og kultur over tid, i tillegg til å gi innsikt i 

grunnprinsippene for moderne teknologiske prosesser og produkter som i dag omgir oss». Det står

også at Teknisk Museum er nasjonalmuseet for industri, vitenskap, teknologi og medisin.  

Teknologi, industri og vitenskap samt dristighet og synlighet er faktorer jeg bestemte meg for å 

vektlegge i mitt videre arbeid, samt nøkkelordet «sammenheng». I tillegg står det på nettsidene at 
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«[m]useets største utfordring er å være brobygger mellom fragmentert ekspertkunnskap på den 

ene siden og offentligheten i bred forstand på den andre». Her var også et nøkkelord jeg bestemte 

meg for å bruke i mitt videre arbeid, nemlig «brobygger». Man får også opplyst at museet ble 

stiftet i 1914, og at det i 1995 ble nasjonalmuseum. Derfor tenkte jeg at en ny grafisk profil også til 

en viss grad skulle vektlegge representativitet, historie og verdighet. På nettsidene til Teknisk 

Museum kan man også lese at 60% av de besøkende i 2011 var skoleelever, og dermed er disse en 

stor del av målgruppen. Teknisk Museum arrangerer også jevnlig arrangementet «SENT», som i 

følge nettsidene deres «har blitt et av Oslos mest nyskapende utetilbud siden starten i 2009». På 

SENT kan man oppleve konserter, workshops, quiz og vitenshow. I følge nettsidene er det både 

voksne og studenter som benytter seg av dette tilbudet. Jeg fikk altså i denne strategiske delen av 

idéfasen avgrenset kjerneverdier hos Teknisk Museum, og hvilke av disse jeg ønsket å formidle 

gjennom logoen og informasjonsbrosjyren. Å avgrense hvilke verdier man vil formidle er essensielt 

i utarbeiding av en grafisk profil, ettersom «[e]asy and effective translation of goals, values, and 

expertise is vital to build trust with current and potential customers»  (Dabner, Calvert og Casey 

2010, s. 168). 

Jeg bestemte meg for at den nye grafiske profilen skulle profilere Teknisk Museum på et 

profesjonelt nivå både nasjonalt og internasjonalt, ettersom museer er en stor turistattraksjon. Jeg 

satte meg som mål at logoen skulle være stilren og enkel, samtidig som at den var dristig og synlig 

– i tråd med museets visjoner. Selve logoen skulle utvetydig kunne assosieres med Teknisk 

Museum og være minneverdig og umiddelbart gjenkjennbar (ibid). Den skulle gi publikum 

assosiasjoner til teknologi, industri og vitenskap. Både logoen og brosjyren ville jeg at skulle være  

tidløse, samtidig som at de skulle være lettleselige og fungere både i farge og svart-hvitt 

(Bergström, s. 271). Enkelt og greit ønsket jeg at logoen og brosjyren rett og slett skulle være 

«[h]ighly visible, clear and compelling» (Dabner, Calvert og Casey, s. 169) – noe publikum ville 

huske og oppsøke. Disse avgrensningene var avgjørende for det videre arbeidet – i idéfasens 

kreative del.

Idéfasen – kreativ del: Logo

«In logo creation, decisions on style, color, aestethics, and typography set up a 'Rosetta Stone'
upon which a client's whole branding and marketing srategy will be based. A designer researches then refracts
the essense of an idea into a system of elemets showcasing a singular icon and idea, which in turn creates 
identity». (Dabner, Calvert og Casey 2010, s. 178.)

2



Eksamen i Visuell kommunikasjon, høst 2012 Kandidat nummer 650

Etter å ha kartlagt Teknisk Museums visjon og avgrenset dets fagområder, satte jeg meg ned og 

idémyldret. Jeg hadde en idémyldring hvor jeg tegnet og skrev ned hva jeg assosierte med de 

forskjellige ordene industri, teknologi, vitenskap og medisin (se Arbeidsskisser-mappen på CD for 

dokumentasjon). I denne fasen forsøkte jeg å være bevisst åpen for nye ideer, assosiasjoner og 

sammenhenger (Berglie, Erichsen, Gythfeldt og Holøien 2009, s. 28). Jeg benyttet meg også av 

internett for å finne ut av hva som var gjengse symboler for disse, slik at jeg ville være sikker på at 

allmenheten hadde samme oppfatning av eventuell symbolbruk. Jeg bestemte meg ganske raskt 

for å benytte meg av en atom-modell, som tilsynelatende er noe mange assosierer med vitenskap 

og til en viss grad medisin. Et annet symbol jeg bestemte meg tidlig for å benytte var tannhjulet, 

som gjerne assosieres med teknologi og maskiner, og som er en eldgammel oppfinnelse – og 

derfor har et visst historisk sus over seg, som jeg også var opptatt av at logoen skulle ha litt av. På 

Teknisk Museum sine nettsider finnes også visse små, tannhjul-lignende elementer i rødt, med en 

hvit pil inni. Jeg ønsket å bevare et lite element av den gamle designen, og bestemte meg derfor 

for å inkorporere tannhjulet på et vis i logoen. Jeg bestemte meg også for å forsøksvis inkorporere 

et forstørrelsesglass, som også kan sies å være forbundet med vitenskap og medisin. 

Jeg var først usikker på hvorvidt jeg skulle benytte meg av vektorgrafikk for å gjøre selve 

teksten «Norsk Teknisk Museum» gjenkjennbar, som er tilfellet med Teknisk museums nåværende 

logo. Etter litt skissering av forskjellige idéer til inkorporering av de nevnte symbolene i tittelen, 

bestemte jeg meg for heller å velge en skrifttype i tillegg til vektorgrafikk-symboler. Jeg lekte meg 

litt i Illustrator med forskjellige idéer og endte opp med å rentegne atom-modellen. Jeg forenklet 

denne modellen til å bestå av tre ellipser med en liten atomkjerne i midten. Jeg laget en versjon av 

atom-modellen sammen med et forstørrelsesglass, og en versjon hvor atom-modellen befant seg 

inni et tannhjul. Jeg bestemte meg for å gå for tannhjul-idéen, ettersom jeg syntes denne var 

enklest og mest stilren av de to, og på en mer effektiv måte formidlet museets fagområder, verdier 

og visjoner. En kan si at forstørrelsesglass-ideen kun innehold representasjoner av vitenskap og 

medisin, mens tannhjul-ideen inneholder elementer fra både teknikk, samt medisin og vitenskap, 

som jo er nært knyttet sammen. 

Jeg valgte at museets navn skulle stå i en bue over tannhjulet. Med dette ville jeg 

inkorporere det museet skriver på sine nettsider om at de ønsker å være en brobygger mellom 

ekspertkunnskap og offentligheten. Jeg valgte også å inkorporere atomet inni tannhjulet og at disse
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skulle være sammenbundet, dette for å vektlegge at museet vil formidle sammenhengen mellom 

blant annet vitenskap, teknologi og industri. Jeg ønsket også å benytte meg av en formkontrast 

(Bergström, s. 232) – atom-modellens ellipser i kontrast med det sirkelformede tannhjulet. I Lyngø, 

Wesenberg og Gythfeldt  kan man lese følgende om sirkelen: 

«Sirkelen gir inntrykk av noe helt og sammenhengende, uten begynnelse og slutt. Sirkelen kan nok gi 
en fornemmelse av bevegelse, men samtidig kan den forsterke opplevelsen av helhet, fasthet, enhet 
og enighet.» (, 2006, s. 43) 

Dette samsvarer med ett av målene med logoen, som var å formidle en sammenheng mellom 

vitenskap, teknologi og industri. Ved å omslutte atomet i et sirkulært tannhjul forsterkes 

fornemmelsen av bevegelse, ettersom en gjerne assosierer tannhjul med rotasjon. Dette er i tråd 

med at museet er dristtig og stadig i bevegelse. Samtidig forsterker det opplevelsen av en 

sammenheng mellom fagområdene medisin, industri, teknologi og industri.

Fargevalget var noe jeg tenkte lenge over, og jeg hadde vanskeligheter for å bestemme meg

for endelig fargevalg. Først bestemte jeg meg for mørkeblått, ettersom denne fargen ofte 

assosieres med representativitet og verdighet (ibid, s. 272). Jeg ble dog gradvis mer og mer usikker 

på dette valget, ettersom fargen kanskje ikke var dristig og synlig nok, som var et av målene at 

logoen skulle være. Jeg forsøkte å forestille meg mottakerens opplevelse av logoen (ibid, s. 269), og

forsøkte alle regnbuens farver før jeg bestemte meg for en fargeblanding av blått og grønt. Grønt 

er både en synlig og dristig farve, samtidig som at den ofte assosieres med naturvitenskap. I tillegg 

assosieres ofte havet med en blågrønn farve som den jeg valgte. Ettersom Norsk Teknisk Museum 

ligger i Oslo, som er en havneby, tenkte jeg at dette var passende. 

Jeg bestemte meg for å velge en skrifttype som var dristig og moderne, samtidig som at den

var tidløs og talte til publikum. Jeg valgte en sans serif-skrifttype ved navn Levenim MT, som jeg 

oppfatter som moderne og nogenlunde tidløs. Den ble gjort fet for at teksten skulle bli synlig nok 

og for å øke lesbarheten. Denne skrifttypen fikk følge av en annen skrifttype, Corbel, i brosjyren.

Idéfasen – kreativ del: Brosjyre

Med utgangspunkt i logoens fargeprofil og skrifttype laget jeg en skisse for brosjyren, som jeg 

bestemte meg at skulle være på ti sider. Jeg hadde som mål at også denne skulle formidle museets 

visjon om dristighet og synlighet, samt være i visuelt samsvar med logotypen.  Jeg ville at innholdet

skulle være informasjonstekster om museet fra både nettsidene til Teknisk museum og bilder jeg 
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hadde tatt selv da jeg dro dit for å gjøre research. 

Formatet er inspirert av den eksisterende brosjyren til museet, som er i CD-format. Jeg 

ønsket en litt bredere og høyere versjon, og som var rektangulær i form heller enn kvadratisk. Mye 

av dette var på grunn av at bildene jeg hadde tatt, ville se best ut med en slik løsning. I tillegg 

tenkte jeg på brukervennlighet, og tok utgangspunkt i at man forholdsvis lett skulle kunne putte 

den i veska eller jakkelomma. Jeg bestemte meg for at den skulle være 15 cm høy og 18 cm bred, 

som jeg anser som et passe hendig format. 

Forsiden i brosjyren tenkte jeg tidlig i prosessen at skulle være dekket av ett av bildene jeg 

tok i museet, sammen med den nye logoen. Jeg ville at forsiden skulle være dristig og synlig, og 

ønsket å oppnå dette ved å benytte meg av det valgte fotografiet. For å vekke oppmerksomhet 

valgte jeg et bilde med en asymmetrisk dynamikk, tredimensjonalitet og dybde (Lyngø, Wesenberg 

og Gythfeldt, s. 52). Asymmetrien i bildet understreket jeg ved å plassere logoen til høyre i stedet 

for å midtstille den. Dybden oppnådde jeg ved å bruke et objektiv med stor blenderåpning (f/ 1.8, 

50 mm). Jeg ønsket at publikum skal føle at de nærmest blir trukket inn i bildet – altså nærmest 

trukket inn i museet.  Kontrasten mellom mørkt/lyst og skarpt/uskarpt ønsket jeg også skulle fange 

oppmerksomheten til publikum. For å forankre bildet (Lyngø, Wesenberg og Gythfeldt 2006, s. 40)  

valgte jeg å plassere teksten «Informasjonsbrosjyre» nederst til venstre. Slik ville jeg også skape en 

balanse i forsiden (ibid, s. 52) ettersom logoen var til høyre. Jeg ville også at teksten skulle være «i 

front» av bildet for å understreke dybden. 

Opprinnelig hadde jeg tenkt at brosjyresidene kunne være hvite, og ha visse innslag og 

variasjoner over logoen i bakkgrunnen, altså atommodeller og tannhjul, og eventuelt andre 

symboler jeg har nevnt tidligere. Men også her ble jeg i tvil om hvorvidt dette ville være dristig og 

synlig nok til å matche museets visjon. Jeg bestemte meg derfor for å forsøke å bruke den 

blågrønne fargen fra logoen som bakgrunn samt en hvit skrifttype. Fargen på bakgrunnen satte jeg 

på en egen masterside, nemlig C-master. Forsiden og siste side skulle ikke ha tekst, så jeg valgte å 

ikke ha flere kolonner på denne. De sidene som skulle ha tekst, valgte jeg at skulle ha tre kolonner 

for å øke lesbarheten. Jeg måtte velge en annen skrifttype enn Levenim MT i teksten ettersom jeg 

oppdaget at den enkelt og greit ikke inneholdt æ, ø eller å. Valget falt derfor på Corbel, som heller 

ikke har serifer, og som jeg syntes lignet Levenim i uttrykk. For å opprettholde en gjennomgående 

grafisk profil og vektlegge lesbarhet, valgte jeg at skriftfargen skulle være hvit. Jeg valgte å la være 
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å ha med sidetall, ettersom jeg anså det som overflødig i en såpass liten brosjyre. Dessuten ønsket 

jeg at bildene skulle stå uforstyrret av andre elementer.

Bildene i brosjyren er som nevnt tatt av meg selv med et Canon EOS 400D 

speilreflekskamera. Objektivet jeg brukte var Canon EF 50mm f/1.8 II. Med meg på turen hadde jeg

også et vidvinkelobjektiv, men jeg hadde allerede bestemt meg for å forsøke å ta nogenlunde 

abstrakte nærbilder av detaljer på museet. Dette var fordi jeg tenkte slike nærbilder og detaljer 

ville være et mer dristig og sterkt visuelt uttrykk enn oversiktsbilder tatt med vidvinkel. Jeg tok 

mange bilder i de forskjellige utstillingene, og valgte ut de jeg best syntes formidlet essensen i 

museet, og som jeg mener representerer de forskjellige områdene museet har utstillinger fra. Som 

man kan se ved å sammenligne mappen «Originalbilder» og «Redigerte bilder» på CD-en, har jeg 

foretatt litt forskjellige redigeringer av bildene. I hovedsak ønsket jeg at bildene skulle være 

kontrastfylte, stemningsfulle og dristige, og foretok derfor stort sett ikke så store redigeringsgrep. 

De fleste bildene har blitt beskåret, og på noen har fargene blitt justert til å bli litt varmere ved å 

justere den blå kanalen i Curves. Jeg har også justert kontrast og lysstyrke i de fleste bildene. 

Plasseringen av bildene hadde jeg en viss idé om fra før, ettersom jeg på forhånd hadde skissert 

ned et utkast til brosjyrens utforming. Jeg hadde en klar idé om at det til hver tittel skulle medfølge

et bilde fra denne delen av museet, eller som har sammenheng med innholdet i den seksjonen. 

Derfor kan en se at det på siden om «Fortid og fremtid» er et bilde fra kommunikasjonshallen som 

viser kontrastene mellom et gammelt propellfly og et nyere SAS-fly, som har sammenheng med 

tittelen og nettopp viser fortiden versus fremtiden. På neste side er det et bilde fra den interaktive 

utstillingen «EnergiTivoli» i Vitensenteret. Bildet er et nærbilde av noen gule baller man skal bruke 

for å treffe en blink bestående av elektroner i en bane rundt et atom. På den neste siden er det 

også bilder fra Vitensenteret. 

Det samme gjelder de resterende bildene – unntatt de under «Velkommen»-seksjonen. Her

ønsket jeg å vedlikeholde publikums interesse ved å opprettholde et sterkt visuelt uttrykk, og 

valgte derfor å ha et mørkt bilde i nedre halvdel for å gi en sterk kontrast til den blågrønne fargen. 

Jeg ville også på disse sidene benytte et bilde som jeg tror mange vil forbinde med Teknisk 

museum og objekter de forventer å se på museet. Bildet av rørsystemet på høyre side er tenkt å 

være en slags «velkomstportal», som skal være en startbane for publikum videre inn i brosjyren. 

Bildet er av en energibane hvori man kan igangsette røde baller, og er ment som nettopp en slags 
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igangsetter for videre lesing  – nettopp og rett og slett et «velkommen».

Opphavsret

Som tidligere nevnt, er det jeg som har tatt alle bildene i brosjyren. Ved første øyekast kan en 

kanskje si at bildene er mitt åndsverk. I Bilde 2.0 kan man lese at opphavsrettsloven er den viktigste

loven hva angår bilder og rettigheter. Åndsverk er beskyttet av denne loven. Her defineres et 

åndsverk som «utformingen av en idé i ulike medier slik som skjønnlitteratur, film og musikk» (s.  

213). Det står videre at opphavsrettsinnehaver må tillate at andre bruker åndsverket,  at verket  

ikke skal kunne krenkes og at opphavspersonen har rett til å bli kreditert. I mitt tilfelle er det dog 

ikke så enkelt som det kan se ut til. Det er nemlig ikke nødvendigvis jeg som har opphavsretten til 

fotografiet – selv om jeg har tatt det. «Det er den eller de som har gitt fotografiet sitt kunstneriske 

særpreg, som er rettighetshaver» (ibid, s. 214). Hvis en tar bilder av skulpturer eller lignende, vil 

ikke jeg være den eneste opphavspersonen – men også personen som har laget kunsten. Derfor vil 

også de som har utformet de forskjellige installasjonene på Teknisk museum, også være 

opphavspersoner i sammenheng med mine bilder. En kan derfor si at jeg kanskje hadde brutt 

opphavsrettloven dersom jeg ikke på forhånd hadde forhørt meg med Teknisk museum om 

hvorvidt det var i orden at jeg tok bilder av utstillingen, og informerte dem om at bildene kun 

skulle brukes i en skoleoppgave og ikke trykkes noe sted. Dersom dette hadde vært et reelt 

arbeidsoppdrag, hadde det forøvrig også vært naturlig å fotografere nettopp motiver fra inne i 

museet og benytte seg av disse i en informasjonsbrosjyre. 

Som hovedregel skal en spørre opphavspersonen først og gi grundig informasjon om hva 

bildet skal brukes til, eller henvende seg til de som representerer fotografen (ibid). Det finnes dog 

visse unntak. Ett av unntakene er dersom verket – det være seg tekst eller bilde – har passert 70 år 

i alder. Dersom ingen andre har redigert eller endret på det, kan man benytte seg av disse fritt.

Et annet unntak er å kun benytte seg av verker lisensiert under Creative Commons. På en 

informasjonsnettside om Creative Commons kan man lese følgende: 

«The Creative Commons copyright licenses and tools forge a balance inside the traditional “all rights 
reserved” setting that copyright law creates. Our tools give everyone from individual creators to large
companies and institutions a simple, standardized way to grant copyright permissions to their 
creative work. (..) All Creative Commons licenses have many important features in common. Every 
license helps creators  (...) retain copyright while allowing others to copy, distribute, and make some 
uses of their work — at least non-commercially.» (http://creativecommons.org/licenses/)
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Dette er altså en type lisenser som gir mye større brukerfrihet enn «All rights reserved»-lisensen. I 

dette tilfellet trenger man ikke henvende seg til opphavspersonen og spørre denne om lov til å 

bruke bildet. Avhengig av den bestemte CC-lisenstypen – det finnes seks variasjoner – kan man 

stort sett gjengi bildene uten å spørre, hvertfall i ikke-kommersiell sammenheng. Det eneste alle de

seks lisensene har tilfelles, er at opphavspersonen må krediteres, uavhengig av hva man har brukt 

verket til. Det fins mange måter å finne Creative Commons-lisensierte bilder på, blant annet ved 

målrettede søk for eksempel på bildenettsiden www.flickr.com. På denne siden kan man også finne

bilder hvis opphavsrett er foreldet. Jeg kunne altså ha benyttet meg av for eksempel CC-lisensierte 

bilder i min brosjyre dersom jeg hadde ønsket dette. Jeg ønsket dog å besøke Teknisk museum selv 

som en del av research-fasen, og for å få et inntrykk av utstillingene og hva museet ønsker å 

formidle utover det som står på nettsidene deres. Jeg er også over gjennomsnittet interessert i å 

fotografere, og er hobbyfotograf. Derfor så jeg på det som en ekstra utfordring – en morsom, sådan

– å ta egne bilder til brosjyren. Jeg tenkte også at disse ville formidle essensen og stemningen i 

museet på en bedre måte enn et fotografi av et motiv som ikke befant seg i museet. 

Analyse og evaluering av slutprodukt

Som jeg tidligere siterte fra Graphic Design School, spiller både estetikk, stil, skrifttype og farge inn 

på hvordan en merkevare oppfattes av publikum. Å finne essensen i merkevarens budskap og 

skape en visuell identitet av dette er, i følge Dabner, Calvert og Casey, grunnstenene i 

logoutforming. 

Som tidligere nevnt hadde jeg flere mål med logoen og brosjyren. Jeg ønsket at de på en 

enkel og stilren måte skulle formidle museets visjoner om å være Norges mest synlige og dristige 

museum. Målet med logoen var at den uløselig skulle kunne knyttes til Norsk Teknisk Museum, og 

være minneverdig. Symbolbruken i logoen skulle assosiasjoner til teknologi, industri og vitenskap, 

og som helhet ville jeg den skulle være tidløs. Ikke minst skulle den fungere like godt i svart-hvitt 

som i farger. 

Brosjyren skulle følge samme stil som logoen, og matche denne i farger og visuelt uttrykk. 

Den skulle også være dristig og synlig, slik som selve museet. Som nevnt ønsket jeg at den grafiske 

profilen skulle være «[h]ighly visible, clear and compelling» (ibid, 169). Jeg mener at mitt 

sluttprodukt står i samsvar med målene jeg satte meg, og at det derfor er et samsvar mellom egen 

8

http://www.flickr.com/


Eksamen i Visuell kommunikasjon, høst 2012 Kandidat nummer 650

intensjon og produktet. Jeg mener at jeg har klart å  formidle en sammenheng mellom vitenskap, 

teknologi og industri ved å finne fellesnevnere for disse og kombinere dem i en logotype. Jeg 

mener også at museets visjon og intensjoner blir kommunisert i den grafiske profilen, både med 

tanke på valg av symboler, farger, skrifttype og bildebruk. Den grafiske profilen vil jeg beskrive som 

nettopp både dristig og synlig, som nettopp er museets visjon – og det de ønsker å bli oppfattet 

som av publikum. 

Oppsummering

I denne oppgaven har jeg – i lys av relevant pensumlitteratur – dokumentert, analysert og evaluert 

produksjonsprosessen og produktet i del 1 av oppgaven. Jeg har også reflektert over 

opphavsrettslige spørsmål knyttet til billedbruk. Jeg har tatt for meg de forskjellige delene i 

prosessen og reflektert over valgene jeg foretok meg, samt begrunnet disse. Jeg har også reflektert

over hvorvidt den grafiske profilen i del 1 samsvarer med organisasjonens intensjoner, samt 

hvorvidt sluttproduktet samsvarer med mine egne intensjoner for oppgaven. 
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