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FORORD

Amygdala Design er et nylig oppstartet enkeltmannsforetak som skal utføre 
tjenester innen webdesign, logodesign og digital kunst. I denne rapporten 
beskriver jeg identitetsutviklings-prosessen for dette fi rmaet, med fokus på 
målgruppe og problemstilling. Problemstillingen jeg prøver å svare på gjennom 
rapporten, og gjennom idèutviklingsarbeidet er

Hvordan kan jeg skape en tydelig identitet for Amygdala Design som gjør   
at aktuelle kunder vil legge spesielt merke til dette fi rmaet?

For å kunne svare på dette gjør jeg en analyse av fi rmaet og av målgruppen, før 
jeg defi nerer hvilke virkemidler jeg vil ta i bruk for å oppnå dette. I tillegg 
defi nerer jeg i denne rapporten rammene som dette identitetutviklings-arbeidet 
må foregå innenfor. Oppgaveteksten og tiden som er til rådighet er med på å 
sette disse rammene.

Produktene som skal utformes innenfor denne rammen er en logo, et nettsted 
og et DVD-cover. Jeg begrunner i denne rapporten valg av stil, kommunikasjon 
og visuelle virkemidler i disse produktene, i tillegg til å beskrive hvordan jeg har 
gått frem teknisk.
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RAMMEBETINGELSER

Oppgaveteksten setter en naturlig ramme for dette prosjektet, i tillegg til 
fi rmaet sitt behov. Innenfor denne rammen er det tidsaspektet som har vært 
mest avgjørende i forhold til hvor bredt og detaljert prosjektet skulle gå. 
Oppgavene skulle utføres iløpet av 5 uker, og det har for meg vært avgjørende 
å ha en detaljert plan over hvor lang tid som skulle brukes på de ulike elemen-
tene. Denne planen har jeg fulgt ganske nøyaktig, men selvfølgelig med noen 
justeringer underveis. 

I forhold til utvikling av nettsted har det vært god tid til utvikling av selve siden, 
og dette har jeg også prioritert, mens en del av innholdet må komme på plass 
etter at prosjektet er ferdig. I og med at dette er mitt eget fi rma og min egen 
nettside har jeg også vært nødt til å ta stilling til hva jeg vil vise frem av mine 
egne arbeider. I noen av portfolio-kategoriene har jeg manglet produkter å vise 
frem fordi fi rmaet er helt nytt. Her har tiden satt begrensninger for hvor mye jeg 
får vist frem på siden i første omgang. Dette vil selvfølgelig komme på plass 
senere ettersom jeg får utviklet fl ere produkter. I dette prosjektet har jeg fått 
utviklet en ramme som jeg kan bygge videre på fremover. 

Når det gjelder utstyr har jeg hatt Adobe Design Premium pakken tilgjengelig, 
i tillegg til et Wacom tegnebrett og annet basic utstyr. Dette har gjort at jeg har 
hatt få begrensninger teknisk sett, selvom manglende kunnskaper på noen 
områder har gjort at jeg måtte gå noen omveier eller fi nne alternative løsninger. 
Som regel har jeg funnet ut av problemer ved å søke på nettet eller spørre 
andre om hjelp, så dette har ikke vært veldig begrensende. Domene og server 
for nettstedet hadde jeg allerede tilgjengelig, så jeg har sluppet å bruke tid på 
dette.
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ANALYSE

Oppdragsgiver for dette prosjektet er mitt eget fi rma Amygdala Design. 
Amygdala Design er et helt nyoppstartet enkeltmannsforetak, men navnet har 
tidligere blitt brukt til å selge fotografi er og digital kunst. I tillegg har jeg drevet 
en blogg under navnet Amygdala som har hatt en del lesere. På denne bloggen 
har jeg vist frem fotografi er og digital kunst, samt holdt fotokonkurranser. Denne 
bloggen er ikke lenger i bruk, men jeg har valgt å beholde navnet til fi rmaet mitt 
fordi jeg føler at jeg allerede har en viss identitet under dette navnet. I tillegg har 
jeg en nettbutikk på epla.no der jeg også benytter dette navnet.

I mitt nyoppstartede fi rma vil jeg tilby tjenester som webdesign, logode-
sign, design av visittkort, redigering av fotografi er, produksjon av plakater og 
bokomslag, samt salg av digital kunst. Fordi fi rmaet nylig ble opprettet har det 
ingen identitetsskapende materialer, så dette prosjektet starter helt fra bunnen. 
Behovet for en logo som kan representere fi rmaet er stort, og for at informas-
jonen om fi rmaet skal kunne nå ut til målgruppen er et nettsted med tydelig 
informasjon og identitet essensielt. Disse elementene mener jeg at er viktigst 
og at dette må være på plass for at fi rmaet skal kunne fungere. Annet materiale 
som visittkort, plakater osv. kommer i andre rekke.

Firmaer som driver med webdesign og grafi sk design fi nnes det mange av, og 
konkurransen er stor. Derfor er det viktig med en tydelig identitet som viser både 
kreativitet og profesjonalitet. Jeg tror det er viktig at man i denne sammenhen-
gen kan vise både egen stil og fl eksibilitet i forhold til kundens ønsker.
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PRODUKT/MÅLGRUPPE

I dette prosjektet skal jeg utvikle en logo og et nettsted for Amygdala Design. 
Det skal også utvikles et CD/DVD-cover, der jeg har valgt DVD-cover. Siden 
fi rmaet nylig ble startet er det som nevnt tidligere ingen eksisterende profi l som 
må følges, så utviklingen av de følgende materialene skjer fra bunnen av med 
utgangspunkt i målgruppen og budskapet som skal formidles.

Logo

Logoen for Amygdala Design skal ta utgangspunkt i bokstavene A og D. Den 
skal være moderne og ren, og ha et karakteristisk utseende som lett kan legges 
merke til og kjennes igjen. Jeg ønsker en begrenset fargebruk for et minimalis-
tisk utseende. I tillegg er det viktig at logoen sier noe om fi rmaet og kan hinte til 
hva slags virksomhet det driver med.

Nettsted

Nettstedet ønsker jeg at skal være moderne og minimalistisk slik som log-
oen. Fokuset skal være på innholdet, ikke på elementer rundt. Fargebruken 
skal også her være begrenset. Når det gjelder typografi  ønsker jeg at det ikke 
brukes mange ulike fonter, men at det holdes en ren stil. Navigasjonen på siden 
må være tydelig, slik at ikke fi rmaet mister aktuelle kunder fordi det tar for lang 
tid å fi nne frem. 

Siden må inneholde informasjon om hvilke tjenester fi rmaet tilbyr, kvalifi kas-
joner, generelt om fi rmaet, kontaktinformasjon, samt aktuelle linker. Som en del 
av siden skal det også være en portfolio som skal vise aktuelle kunder hva som 
har blitt gjort tidligere. Denne delen av siden skal oppdateres etterhvert som nye 
arbeider utføres. Totalt sett er det viktig at nettstedet kan representere fi rmaet 
og vise hvilken stil jeg har som kreativ utøver.
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DVD-cover

I utgangspunktet utvikles DVD-coveret kun på grunn av at dette er en del av op-
pgaven, men jeg tenker at det muligens kan brukes senere til representasjon av 
fi rmaet. Coveret bør utføres i samme stil og med elementer fra nettstedet. Det 
bør også si tydelig hva DVD-en inneholder.

Problemstilling

Felles problemstilling for disse produktene blir:

Hvordan kan jeg skape en tydelig identitet for Amygdala Design som gjør at 
aktuelle kunder vil legge spesielt merke til dette fi rmaet?

Målgruppe

Amygdala Design retter seg i hovedsak mot bedrifter i startgropen med et be-
hov for hjelp til utvikling av en identitet. Dette kan være voksne i alle aldre, men 
i hovedsak 25-40 år. Dette er en forholdsvis ung gruppe med mennesker, og de 
fl este er godt oppdatert på og har klare meninger om hvordan en nettside bør 
se ut (eller hvertfall hvordan den ikke bør se ut). Menn og kvinner er nokså likt 
representert i målgruppen, derfor bør designet appellere til begge. Bedriftene 
kan drive mange ulike virksomheter, og det kan være mange ulike ønsker og 
preferanser innen denne målgruppen. Derfor tror jeg det er riktig med et rent 
og moderne design som de fl este kan like. Samtidig kan man vise via innholdet 
i portfolioen at man har fl ere sider og kan tilpasse seg ulike oppdrag. Denne 
gruppen er altså hovedmålgruppen, men i tillegg håper jeg å kunne få enkelte 
oppdrag fra personer som ønsker design av plakater, bok-cover eller veggpynt.
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DESIGN/PRODUKSJON

Logo

Logoen er utviklet i Adobe Photoshop CS5 og Adobe Illustrator CS5. Som ut-
gangspunkt har jeg tatt fonten Modern Typography, for så å gjøre endringer på 
denne. Ordet amygdala betyr mandel, og brukes på en struktur i hjernen som er 
viktig i forhold til følelser, og som også er mandelformet. Bakgrunnen for nav-
nevalget var et ønske om å formidle følelser gjennom kreativitet. For å gi et lite 
hint av denne formen i logoen har jeg gitt bokstavene en form som kan minne 
om en mandel. Blomsten, eller swirlen, bruker jeg for å få frem at fi rmaet driver 
med design. Denne slynger seg mellom bokstavene, og viser hvordan følelser 
(de ˝mandelformede˝ bokstavene) kombineres med det kreative (swirlen). På 
det mer åpenbare planet viser logoen de to bokstavene til fi rmaet i en moderne 
font og med en begrenset fargebruk. Forhåpentligvis kommuniserer dette til 
målgruppen at fi rmaet har en kreativ, minimalistisk og moderne stil.
 
Nettsted

Nettstedet er satt sammen ved hjelp av Adobe Dreamweaver CS5, og jeg har 
også tatt i bruk Adobe Flash og Adobe Photoshop. Med utgangspunkt i skiss-
ene jeg hadde laget startet jeg fra bunnen i Dreamweaver. Stort sett skrev jeg 
html og css direkte, men Dw var nyttig i forhold til å opprette linker og sette inn 
video/bilder. Dekorative elementer ble laget i Photoshop, mens fl ash-fi lmen på 
index-siden ble laget i Flash. Jeg har forsøkt å gjøre nettstedet tydelig og enkelt 
i forhold til navigasjon, blant annet ved å gjøre at man raskt kan komme seg dit 
man vil. For eksempel kommer man seg til portfolioen ved ett klikk, og videre til 
en bestemt underkategori med et klikk til. 

Menyene er skrevet i hvitt på svart for god lesbarhet, og de har også en hover-
funksjon som gjør at ordet står ut når man holder musepekeren over. På denne 
måten blir det tydeligere hva som er klikkbart. For at det skal være enkelt å 
komme tilbake til utgangspunktet (hjem) er logoen i header klikkbar og linket til 
index-siden, i tillegg til at det er hjem i menyen. I portfolio kan man komme seg 
tilbake fra visning av stor bildeversjon både ved å trykke på selve bildet, eller 
ved hjelp av en tilbake-knapp. 
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Når det gjelder innhold har jeg forsøkt å kutte mest mulig ned på tekst, slik at 
kun det som er helt nødvendig er med. På denne måten blir det en roligere side 
med mye luft. Jeg har også vært opptatt av å holde farger og dekorasjoner til 
et minimum. Fargene som brukes er svart, hvit og turkis, noe jeg holder meg 
til gjennomgående i logo, nettsted og DVD-cover. Dette mener jeg er med på 
å skape en tydelig og lett gjenkjennelig identitet. I tillegg er det en stil jeg selv 
liker, noe som inspirerer til videre arbeid og utvikling av fi rmaet. Når det gjelder 
typografi  holder jeg meg til sans-seriff, og da arial eller helvetica. Disse fontene 
passer fi nt til resten av designet siden de er enkle og moderne.
 
For å nå målgruppen har jeg altså valgt disse rene og enkle elementene. I 
tillegg har jeg valgt en symmetrisk layout som utgangspunkt, men også enkelte 
sider der symmetrisk og asymmetrisk layout kombineres. På denne måten 
holder jeg den rene stilen jeg er ute etter, samtidig som man får litt variasjon. 

Flashfi lmen på index-siden er plassert der for å vekke nysgjerrigheten til de 
som ser på siden. Her får man et glimt av noen av tingene jeg har laget, og hvis 
det vekker interesse kan man gå videre inn i portfolioen for å se nærmere på 
bildene. Jeg vil etterhvert som jeg får utarbeidet fl ere logoer og nettsider også 
ta med et utvalg av disse i fl ashfi lmen, siden dette er mer tilpasset målgruppen. 
Men frem til det har jeg valgt å legge inn tidligere arbeider gjort i Photoshop.

DVD-cover

DVD-coveret har jeg designet med logoen og elementer fra nettstedet som 
basis. Siden det er dette som skal vises på DVD-en var det et naturlig valg. Jeg 
har også valgt å bruke farger og fonter fra nettstedet.

Avvik

Jeg har stort sett holdt meg til planene jeg hadde på forhånd, og det har ikke 
vært noen store avvik. Noen små justeringer har blitt gjort underveis i forhold til 
skissene, som f.eks plassering av menyer (i portfolio) og enkelte bilder.
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PRESENTASJON

I denne rapporten har jeg beskrevet hvordan jeg gikk frem for å utvikle en 
identitet for Amygdala Design. Iløpet av prosjektperioden skulle jeg utvikle en 
logo, et nettsted og et DVD-cover. Det første skrittet var en analyse av bedrif-
ten; Hva driver bedriften med? Hvilket budskap ønsker bedriften å formidle til 
aktuelle kunder? Svarene jeg kom frem til her var i hovedsak at fi rmaet primært 
skal tilby hjelp med webdesign, logodesign og digital kunst. Et viktig budskap er 
at dette er et profesjonelt, moderne og tilpasningsdyktig fi rma. 

Neste skritt var å defi nere målgruppe og problemstilling. Den viktigste målgrup-
pen for fi rmaet er andre bedrifter i oppstartsfasen som trenger hjelp til å utvikle 
en identitet, i hovedsak folk mellom 25 og 40 år. Problemstillingen for dette 
prosjektet ble: Hvordan kan jeg skape en tydelig identitet for Amygdala Design 
som gjør at aktuelle kunder vil legge spesielt merke til dette fi rmaet? De aktuelle 
kundene i denne problemstillingen er da i hovedsak målgruppen som beskrevet 
ovenfor. 

Gjennom idèutviklingsfasen kom jeg frem til at et minimalistisk og moderne 
design med kreative innslag var en god løsning. Gjennom rapporten har jeg 
redegjort for valg av designløsinger og visuell kommunikasjon. Stikkord her er 
minimalistisk, symmetri, profesjonalitet, enkelt og moderne.
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Boksmodell (104 -02_02)

Position med CSS (104 -02_03)

Websider
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