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Indledning 
Denne rapport er en samlet beskrivelse af  vores arbejde med klient Grit Jansen, der 
er indehaver af  virksomheden Landskabt. Rapporten dækker vores proces fra analyse 
af  virksomheden, kortlæggelse af  målgruppen, undersøgelser af  denne, udarbejdelse 
af  prototyper, tests på disse, justeringer og endeligt koncept. Projektet har strukket sig 
over	fire	uger,	og	vi	har	struktureret	vores	tid	og	arbejde	via	forskellige	metoder,	hvilket	
også er dokumenteret i rapporten (projektstyring). 

Vi	har	benyttet	os	af 	vores	viden	og	kunnen	indenfor	de	fire	fagområder,	vi	er	blevet	
undervist i i løbet af  1. og 2. semester: 

• Virksomheden
• Kommunikation og formidling
• Design og visualisering
• Interaktionsudvikling

Problemstilling
Landskabt er en nystartet virksomhed, og Grit kan ikke leve af  projektet - endnu. Det 
er dog hendes mål. Men hvordan begår man sig på et konkurrencepræget marked, når 
man er ene kvinde om at varetage alt i virksomheden? Hvordan udformer man en So-
Mestrategi, der giver mening for både virksomhed og målgruppe? Og hvordan sikrer 
man sig, at der skabes konsistens over hele linjen? Og hvordan kodes en hjemmeside, 
så den afspejler produkterne og universet omkring Landskabt? Det er netop spørgsmål 
som disse, vi har forsøgt at undersøge og besvare i denne rapport. 

Projektet har med andre ord centreret sig om at oversætte Landskabts univers til en 
digital platform så troværdigt og professionelt som muligt - uden at gå på kompromis 
med det håndlavede, organiske og jordnære, som produkterne står for. Vi ville gerne 
visualisere Landskabt på en måde, der gjorde det klart for online besøgende, hvad de 
kan forvente sig af  Landskabt. Foruden at kunne integrere Landskabts DNA i løsnin-
gen har vi været optagede af  at skabe et brugervenligt, funktionelt og imødekommen-
de design, der opfylder de krav, som målgruppen har.  

Hvordan kan vi, med en digital løsning, øge og 
styrke Grit Jansens synlighed på digitale 
platforme, i tråd med hendes æstetiske univers?

INDLEDNING

Problemstilling

Problemformulering
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Landskabt af  Grit Jansen
Landskabt har eksisteret siden sommeren 2017, hvor ejer Grit Jansen gik fuldtid med 
sit eget projekt. Hun lejer sig ind hos Wauw design på Østerbro, hvor hun de seneste to 
år, har arbejdet hos, samt lært thåndværket af, ejeren Sussi Krull. Siden 2015, har Grit 
Jansen arbejdet med Landskabt på deltid. Grit Jansen er uddannet fra Kunstakademi-
ets Designskole og har arbejdet som både skrædder og byplanlægger. 

Tanken	bag	Landskabt	er	at	skabe	hverdagsprodukter,	da	det	er	hverdagene	vi	har	flest	
af. Det er keramiske unikaprodukter hvor nogle ting er lavet i hånden, mens andre er 
støbt i en støbeform. Det er unika fordi man ikke kan styre glasuren. Inspirationen til 
produkterne (og navnet) kommer fra landskabet vi er omgivet af  - det kan være na-
tur, men også bybilledet. Landskabt har på nuværende tidspunkt tre forskellige serier; 
Vandkant, Etna og Tivoli.

Landskabt har med sin korte levetid, ikke nogen hjemmeside, og det eneste konkrete 
værktøj, der bliver brugt til markedsføring, er Instagram. Som det er nu, kan Grit Jan-
sen ikke leve af  Landskabt, men forhåbningen er, at med en hjemmeside og andre tiltag 
i markedsføringen, kan dette blive en realitet.

INDLEDNING

Præsentation af  klient
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Indledning 
Udviklingsmetoden dækker over, hvordan vi har udviklet samt styret vores projekt. Vi 
har i vores proces gjort brug af  elementer fra de to udviklingsmetoder, Vandfaldsmeto-
den samt Ambrose Design Thinking (Ambrose, G., Harris, P (2010)). I følgende afsnit 
vil der gives en kort beskrivelse af  de to udviklingsmetoder, samt forklares hvordan 
vi netop har gjort brug af  disse under vores proces. Derudover vil det blive beskrevet 
hvilke værktøjer, vi har benyttet os af  under projektstyring.

Vandfaldsmodellen og Design Thinking 
Vandfaldsmodellen er en model, der normalvis benyttes til softwareudvikling (Price, B 
(2016)). I denne udviklingsmetode betragtes processen som nedadgående (som et vand-
fald) - i modsætning til en iterativ metode, hvor man ville gå tilbage til udfordringer og 
revurdere arbejdet, vil man ved vandfaldsmetoden, se frem ad. Metoden kan ses som 
værende	ufleksibel,	da	beslutninger	ikke	kan	ændres.	Når	man	arbejder	med	vand-
faldsmodellen, går man fra fase til fase. Når en fase er gennemarbejdet, på en sådan 
måde, at den er perfektioneret, afsluttes fasen og man går videre til næste. 

I modsætning til vandfaldsmodellens nedadgående proces ses udviklingsmetoden 
Design Thinking. En udviklingsmetode som er en iterativ proces, hvor løsninger ofte 
testes hvorefter der gås tilbage i processen. Her er det altså modsat vandfaldsmodellen 
muligt at gå steps tilbage og revurdere ens løsninger. 

Vi har i vores proces fulgt Design Thinkings syv faser, dog har vi ikke konsekvent 
kunne benytte os af  den iterative proces. Vi har haft en tidsramme, og har dermed 
ikke haft nok tid til at kunne retænke hvert enkelt step, men har i nogle tilfælde brugt 
principperne bag vandfaldsmodellen. Vi har gennemarbejdet hver fase og når vi har 
fundet resultatet fyldestgørende, er vi fortsat til næste fase. Dog med enkelte undtagel-
ser undervejs, hvor vi har vurderet at det har været vigtigt at brugerteste og efterføl-
gende lavet justeringer. 

Opsamling
Det mest optimale havde været, at vi i vores proces konsekvent havde fulgt principper-
ne bag udviklingsmetoden Design Thinking. Her har man nemlig ofte brugerne med i 
processen, gennem brugertest og dermed er der også større chance for, at de vil opleve 
en større værdi ved den endelige løsning.

INDLEDNING

Udviklingsmetode

Define Research Ideate Prototype Select Implement Learn

Design Thinking 7 steps
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Morgen- og eftermiddagsmøder
Gruppen har hver morgen holdt et SCRUM-inspireret morgenmøde. Her har vi gen-
nemgået, hvad der er blevet lavet ift. dagen før og gennemgået hvad der skal kigges på 
i løbet af  dagen. Vi har drøftet eventuelle problemer folk har haft, og hvad der måtte 
opstå i løbet af  dagen og set hvordan vi kunne løse dem. Vi noterede de daglige opga-
ver samt udfordringer i en sprintkalender, som har bidraget til at skabe et overblik over 
de forskellige opgaver på den pågældende dag (se bilag 1). Det var også på morgenmø-
derne at vi opdaterede Backlog og Gantt Chart (Se bilag 2 og 3). 

Om eftermiddagen har vi samlet op på dagen; hvad vi har nået og hvilke opgaver der 
eventuelt skal uddeles og laves til den efterfølgende dag. På den måde har vi dagligt 
været opdateret og sørget for at der er daglig fremdrift i projektet.

Værktøjer til den daglige gang
Til projektstyring og styring af  den daglige gang, har vi brugt forskellige værktøjer. Det 
har været nødvendigt i en gruppe af  fem, således at der kan holdes overblik over de 
forskellige opgaver der er blevet lavet. Vi har brugt følgende værktøjer; Gantt chart og 
et mere detaljeret Backlog. 

Gantt Chart
Gantt Chart er et liggende søjlediagram, der viser tidsrammen for opgaverne under et 
givent projekt. Altså hvornår opgaven starter og slutter samt hvor lang tid den tager. 
Det er et visuelt projektstyringsværktøj, der hjælper med at holde overblik over opgaver 
og deadlines.

Vi har lavet et overordnet Gantt Chart i en kalender. I denne kalender, har vi inddelt 
arbejdet i overordnede faser, såsom; design, analyser, kodning osv. I samme kalender, 
har vi indlagt arbejdsdage, eller andre private erinder, som gruppemedlemmerne har 

skulle varetage. Det har gjort, at vi har haft et overordnet visuelt overblik over hele 
projektets forløb, samt forskellige deadlines undervejs. (Se bilag 9). 

Vi har dernæst uddybet opgaverne og delt op i mere “håndterbare” opgaver, således at 
et enkelt gruppemedlem kunne administrere en opgave. Hele projektet er dermed delt 
op i delopgaver, som vi har plottet ind, i et mere detaljeret Gantt Chart. Det er på dag-
lig basis gjort op hvornår hver opgave påbegyndes og afsluttes. Det har været et godt 
værktøj til at skabe et visuelt overblik, samt at se hvilke opgaver der overlapper hinan-
den. Det har været brugbart ift. at nogle opgaver kan begynde inden andre er færdige.

Backlog
En Backlog fungerer som en form for katalog over alle de opgaver et projekt indehol-
der. Her bliver der angivet et forventet antal timer, den enkelte opgave har, samt hvem 
der er ansvarlig for, at opgaven bliver løst. Backloggen opdateres løbende gennem 
projektet og bruges til at holde styr på og overblik over projektet.

Man kan argumentere for, at man kan vælge enten at lave Backlog eller et Gantt 
Chart. Vi har dog valgt at bruge begge, da vi ift. Backloggen har lagt opgaver ind med 
et mere præcis tidsestimat på timebasis, hvor Gantt Chart er blevet opgjort i dage. 
Desuden har vi i Backloggen også angivet en ansvarshavende/tovholder på de forskel-
lige opgaver, således at et gruppemedlem har ansvar for, at det bliver lavet før deadline.

De to metoder supplerer dog hinanden godt. Hvor Backlog tidsestimerer ift. timer 
giver Gantt Chart et bedre overblik rent visuelt. Vi har taget alle tasks fra Backlog og 
ført over i Gantt Chart, da vi her har det bedste overblik. Dog giver Backlog et mere 
detaljeret overblik over hver enkelt task.

INDLEDNING

Udviklingsmetode
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research 
& analyse

Vi har forud for dette afsnit været igennem fasen 
Define, som er første step i Design Thinking, og 
går i dette afsnit videre til næste step Research.

For at udvikle en digital løsning til Landskabt 
skal	der	redegøres	for	det	marked	de	befinder	sig	
på. Det skal danne grobund for, hvordan deres 
hjemmeside skal designes og hvilken måde de 
markedsfører sig på. Til det formål skal målgrup-
pen bestemmes og deres adfærd og præferencer 
kortlægges, ligesom der skal udarbejdes en analy-
se	af 	konkurrenter	for	at	differentiere	sig	i	forhold	
til markedet. Ud fra analyser af  ovenstående skal 
der redegøres for Landskabts forretningsmodel 
igennem Business Model Canvas.
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Beskrivelse 
Vi har foretaget et kvalitativt interview med Grit Jansen (se bilag 4) for at blive 
klogere på, hvad Landskabt er, og hvad navnet står for. Vi forberedte forinden en 
række spørgsmål, som bl.a. omhandlede personen Grit, virksomheden Landskabt, 
ideologien bag produkterne, tilblivelsen af  produkterne, markedsføringsstrategier, 
økonomiske ønsker og mål, målgruppe samt eksisterende kundebase.
 
Grit	sælger	flest	produkter,	når	hun	deltager	i	markeder.	Her	står	hun	selv	og	
sælger sine ting, hvilket giver hende mulighed for at møde og interagere med 
sine kunder. Dette forhold mellem Grit og kunderne gav os en værdifuld billet til 
dybere indsigt i netop kundernes adfærd. Grit kunne nemlig beskrive den pri-
mære målgruppe som værende “overskudskvinder” i 30’erne, som både køber 
på markeder og besøger butikken/værkstedet på Østerbro. Da værkstedet ikke 
ligger	ud	til	en	større	gade,	må	det	formodes,	at	kunder	enten	søger	specifikt	efter	
Wauw Design/Landskabt på deres kort, eller kender til stedet på forhånd. Hører 
de til sidstnævnte kan man forestille sig, at de er lokale. Derfor undersøgte vi via 
segmenteringsværktøjet Conzoom (Geomatic, 2012) en håndfuld adresser nær 
butikken på Østerbro, som vi har bygget vores målgruppeanalyse ud fra. 

RESEARCH & ANALYSE

Interview med Grit Jansen
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Målgruppeanalyse
RESEARCH & ANALYSE

På baggrund af  vores interview med Grit Jansen samt analyseværktøjet Con-
zoom, har vi forsøgt at konkretisere vores idé og viden om målgruppen. 
Under interviewet med Grit spurgte vi ind til hendes viden om de kunder, hun 
dels sælger til allerede og dels dem, hun gerne vil sælge til. Til sidste del af  
spørgsmålet, svarede Grit, at hun ikke nødvendigvis har en særlig gruppe, som 
hun gerne vil nå, men tilføjede, at hun ser en stigning i antallet af  mandlige 
følgere på hendes Instagram.

Til første del svarede hun, at der groft sagt er tale om to målgrupper - indret-
ningsinteresserede overskudskvinder i 30’erne og ældre, der nyder at gå på mar-
keder	og	finde	unik	brugskunst.	

“Det er meget blandet (kundeskaren, red.). De fleste er nok kvinder i 30-40 års alderen. Og så 
har jeg lige lavet julepynt og været på et Finders Keepers julemarked, hvor der var mange ældre, 
der købte. Det er ikke så vigtig for mig, hvem der køber. Altså hvis jeg skal have en hjemmeside, 
skal den kunne appellere til flere grupper.” - Grit Jansen

Foruden de to typer af  kunder skal løsningen også tage højde for B2B (business 
to business) og sproglige forskelligheder. Grit tjener bl.a. penge ved at sælge sine 
produkter hos forhandlere, hvorfor der med fordel kunne integreres en CTA 
(Call to Action) for mulige forhandlere. Grit drager ind i mellem ud i verden for 
at sælge sine produkter på forskellige markeder - senest har hun været i kontakt 
med en butik i Paris og skal også deltage i et julemarked i Berlin. En funktion, 
der oversætter sidens indhold til engelsk, er derfor et must, så udenlandske kun-
der og/eller turister også kan tilgå alle informationerne på sitet.

“Det skal også både være til private og virksomheder. Jeg har også kontakt med en butik i 
Paris, der måske vil have mine ting, og jeg skal på marked i Berlin, så den skal også kunne 
oversættes, så udenlandske kunder kan læse med.” - Grit Jansen

Under interviewet talte vi om, at ikke to af  produkterne er ens, hvorfor det 
fysiske møde mellem kunden og produkterne kan være afgørende. På den bag-
grund har vi benyttet Conzoomværktøjet til at beskrive den del af  målgruppen, 
der bor på eller omkring Østerbro, hvor Landskabt har sin base (se næste side). 

Fortsættes på næste side
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Vi har igennem desk research fundet frem til den del af  vores målgruppe, 
som er bosat på Østerbro (nær Landskabts base).  Vi har anvendt segmen-
teringsværktøjet Conzoom (Geomatic, 2012), som inddeler danskerne i 36 
segmenter. De forskellige conzoom typer er baseret på hårde data, tal og sta-
tistikker som kategoriserer de enkelte typers kendetegn som forbrugere. Her-
under beskrives conzoom type F2, som er den som passer på vores søgming. 

På	Landskabts	egen	adresse	-	og	på	en	lang	række	adresser	i	området	-	finder	
vi Conzoomtypen F2, Kulturnauten. Denne type inviterer ofte på middag, er 
politisk forbruger og navigerer sikkert i storbyens kulturtilbud. Den politiske 
forbrugeradfærd kan ses som en fordel for Landskabt, da ideologien her står 
i modsætning til virksomheder, der får produceret produkter under tvivlsom-
me forhold. Desuden besøger typen ofte museer, hvor Grit selv har nævnt, at 
hun gerne vil forhandle sine varer (museumsbutikker, gaveshops o.l.). Kultur-
nauterne er den gruppe af  danskere, der ved mest om bl.a. indretning, som 
de holder sig opdateret omkring via forskellige trykte medier - men også på 
nettet. De betaler gerne ekstra for kvalitet. 

Det er med andre ord en tilgængelig målgruppe, som, hvis deres interesse 
bliver vagt, er potentielt købestærke. Derfor er det vigtigt at formidle ideolo-
gien bag Landskabt så tydeligt som muligt, da den i sig selv henvender sig til 
Kulturnauten. 

På baggrund af  denne målgruppeanalyse har vi udarbejdet 3 personaer, der 
skal tjene det formål at tydeliggøre resultaterne af  vores analyse. 

Målgruppeanalyse
RESEARCH & ANALYSE

Persona 1
Navn: Marianne Thordsen
Alder: 53
Bopæl: Holte
Status: Gift
Beskæftigelse: Ejer af  butik, der sælger brugskunst
og kaffe
Årsindkomst før skat: 200.000-650.000

Marianne	bor	i	Holte	med	sin	mand	i	en	villa.	Parrets	3	børn	er	i		tyverne	og	er	alle	fløjet	fra	
reden;	2	af 	dem	bor	i	København	mens	den	tredje	er	flyttet	til	Århus	for	at	studere.	Marian-
nes mand er tandlæge.

Marianne er oprindeligt uddannet skrædder, men har ikke arbejdet i faget i 15 år på grund 
af  en arbejdsskade, der umuliggjorde de fysisk sammenbøjede arbejdsstillinger. Siden har 
hun arbejdet som butiksansat i en interiørbutik på Frederiksberg, som hun overtog ejerskabet 
af 	for	fire	år	siden.	Hun	renoverede	butikken	og	ændrede	konceptet;	de	primære	produkter	
er	nu	brugskunst	og	pyntegenstande	samt	kaffe,	som	personalet	serverer	i	de	samme	kopper,	
som også sælges i butikken. Der er ansat tre unge piger, som varetager salg og ekspedition 
på eftermiddage og i weekenderne, men ellers er det Marianne selv, der står i butikken. Hun 
har opbygget et godt forhold til nærmiljøet - både kunder og andre erhvervsdrivende. 
Marianne går meget op i indretning og brugte under renoveringen sin faglige ekspertise 
omkring tekstiler til at skabe en spændende og imødekommende atmosfære i butikken. 
Desuden er Marianne meget optaget af  bæredygtighed og autencitet. Hun udvælger nøje de 
produkter, der sælges i butikken, og tolererer ikke børnearbejde, social dumping eller andre 
former for udnyttelse under tilblivelsen af  de produkter, hun sælger. Det er et plus, hvis pro-
dukterne er tilblevet ud fra en særlig historie eller baggrund, men ikke et decideret krav.

Marianne bruger meget tid foran sin laptop når hun søger efter inspiration til
nyt keramik til forretningen og sig selv.
Hun bruger sin iphone til at følge forskellige personer både på Instagram
og Facebook, men det er klart den bærbare computer som hives frem når der skal 
handles. Marianne kan godt komme til at bruge meget tid foran computeren, når
der først skal købes nye varer.
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RESEARCH & ANALYSE

Målgruppeanalyse

Persona 3 
Navn: Emil Olesen
Alder: 26
Bopæl: Vesterbro, København
Status: Er i et forhold
Beskæftigelse: Pædagogmedhjælper
Årsindkomst før skat: 250.000

Emil har gået på grundforløbet som kok, men kunne ikke forene sig med de skæve arbejds-
tider, arbejdet potentielt ville medføre. Derfor begyndte han som 22-årig at arbejde som 
pædagogmedhjælper i en børnehave på Christianshavn - et arbejde, som han egentlig havde 
tænkt som midlertidigt, men som har vist sig at være mere givende og interessant, end han 
først troede. Han har pt. ikke planer om at lave noget andet. Emil kan godt se ulempen ved 
ikke	at	have	en	uddannelse,	men	er	sikker	på,	at	han	nok	skal	finde	en	løsning,	hvis	jobbet	
som pædagogmedhjælper ikke holder. 

Emil bor sammen med sin kæreste og deres lille dreng på 4 måneder. At være blevet forældre 
har betydet store ændringer i parrets liv, men begge er de enige om, at det også har været det 
største mirakel. 

Da sønnen blev født, havde Emil næsten 3 ugers afspadsering til gode, som han brugte 
som en slags barsel. I den periode udviklede han en interesse for brugskunst og indretning, 
primært fordi det er en af  kærestens store passioner, men også fordi han besøgte mange små-
butikker med brugskunst i forbindelse med barnevognsture. Han bruger de sociale medier, 
specielt	Instagram,	til	at	finde	små	butikker	og/eller	forhandlere	af 	særlig	brugskunst.	

Persona 2 
Navn: Thilde Sofie Andersen
Alder: 22
Bopæl: Nørrebro, København
Status: Single
Beskæftigelse: Studerer kunsthistorie på KU
Årsindkomst før skat: 80.000 - 100.000

Thilde er opvokset i Ebeltoft, hvor størstedelen af  hendes familie stadig er bosiddende. Hun 
tager	hjem	til	Ebeltoft	i	ferier	og	nogle	gange	i	weekenderne.	Hun	taler	flere	gange	ugentligt	
i telefon med sine forældre. 

Thilde	flyttede	for	et	år	siden	til	Nørrebro	i	København	sammen	med	en	veninde	fra	
gymnasiet. De bor i en lille toværelses, som venindens forældre købte i sin tid. Thilde er ikke 
sikker på, at hun vil blive boende på Nørrebro, men hun er glad for byens puls og de mange 
tilbud,	der	er	at	finde	over	det	hele.	
Det var et naturligt valg for Thilde, at hun skulle læse kunsthistorie. Hendes far er arkitekt 
mens moren er billedkunstner, og Thilde er derfor vokset op i et yderst kreativt miljø. Alle-
rede som lille blev hun fascineret af  morens kunst og lærte stille og roligt mere og mere om 
kunst i det hele taget. Interessen er kun vokset siden. 

Thildes hjerte banker også for indretning og rumdesign. Hun lægger altid mærke til, hvor-
dan et rum er indrettet, og hvad dette gør for den sociale færden heri. Hun tillægger sit hjem 
og	indretningen	heraf 	stor	betydning	for	hendes	generelle	velvære,	og	hun	bruger	gerne	flere	
timer	på	markeder,	i	små	interiørbutikker	eller	online	for	at	finde	den	helt	rette	vare.	Selvom	
Thilde anser sig selv som værende både miljø- og social bevidst, et æstetik og visuelt udtryk 
det vigtigste, når hun shopper brugskunst, interiør eller andet til boligen. Thilde drømmer 
om at arbejde med kunst og tvproduktion i sammenhæng. Hun vil gerne være vært på et 
tv-program, der skal formidle kunst og kunsthistorie til den almindelige dansker. 

Thilde bruger altid sin Iphone når hun søger efter kunst. Hun er selv meget
aktiv	på	de	sociale	medier,	og	både	Instagram	og	Facebook	opdateres	flere	gange
dagligt. Hun følger selv rigtig mange personer, og ved lige præcis hvad hun
går	efter.	Når	Thilde	finder	et	produkt	interessant,	handler	hun	ikke	på	nettet.
Hun vil hellere besøge forretningen fysisk og have produktet i hånden.
Det	hænder	at	Thilde	får	købt	mange	flere	produkter	end	planlagt.	
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Kvantitativ empiri, spørgeundersøgelse

Spørgsmål 1 Her kortlægger vi kønnet på respondenterne. Her viste det sig, at ud af  
de 23 respondenter, er en fjerdedel mænd, mens de resterende tre fjerdedele er kvinder.

Spørgsmål 2 Til spørgsmålet om, hvilken enhed målgruppen benytter sig mest 
af  svarer 70%, at deres foretrukne platform er mobiltelefonen. Desuden er der 9% 
svarende til 2 personer, der benytter sig mest af  Ipad/tablet, mens 22% svarende til 5 
personer bruger laptop. Ingen benytter sig af  stationær computer.

Spørgsmål 3	Til	spørgsmålet	om	hvorvidt	respondenterne	kunne	finde	på	at	købe	ke-
ramik online, er der ingen, der har gjort det før. Dog svarer 91% svarende til 21, at de 
godt kunne gøre det, men ikke har prøvet det endnu. Kun 9% svarende til 2 personer 
kunne	ikke	finde	på	at	købe	keramik	online.

Spørgsmål 4	Spørgsmål	nummer	fire	lyder	på	om	man	finder	inspiration	til	nyt	
keramik	online.	Her	har	næsten	to	tredjedele	svarende	til	15	personer	sagt	at	de	finder	
inspiration til keramik online.

Spørgsmål 5	Spørgsmål	fem	lyder	”På	hvilke	sociale	medieplatforme	har	du	profiler/
konti?”	Alle	respondenter	har	en	Facebookprofil.	Det	næstmest	benyttede	medie	er	
Snapchat	hvor	96%	har	en	profil.	På	Instagram	er	der	imidlertid	78%	der	har	en	pro-
fil,	hvor	LinkedIn	og	Twitter	er	de	lavest	rangerende	med	henholdsvis	26%	og	61%.

Spørgsmål 6	Dette	spørgsmål	handler	om	hvilke	sociale	medier,	brugerne	finder	
mest	brugbare	til	inspirationssøgning	til	nyt	keramik.	74%		af 	brugerne	finder	Insta-
gram mest brugbart til at søge inspiration til nyt keramik, mens 35% svarende til 8 
finder	Facebook	mest	brugbart.	En	har	svaret	Snapchat,	mens	der	ikke	er	nogen,	der	
finder	LinkedIn	eller	Twitter	brugbart. 

Spørgsmål 7 Der	er	ikke	nogen	respondenter,	der	søger	specifikt	efter	keramikere	på	
de sociale medier. Dog er der 5 svarende til 22%, der følger keramikere på de socia-
le	medier,	hvis	de	finder	deres	profiler	spændende.	Samme	antal	har	svaret	“nogle	
gange”, mens 13 svarende til 57% svarer “nej, aldrig” på spørgsmålet om de følger 
keramikere. 

Spørgsmål 8 Dette spørgsmål lyder således “Hvis du skulle gøre et keramikkøb on-
line, hvilken enhed ville du så foretrække til dette?”
48% af  de adspurgte vil helst foretage et online keramikkøb på en laptop. Fire svaren-
de til 17% er ligeglade, mens samme antal foretrækker mobiltelefonen. Tre responden-
ter svarende til 13% har valgt Ipad/tablet mens en enkelt har svaret stationær compu-
ter.

Spørgsmål 9 To personer svarende til 9% køber ofte interiør på baggrund af  noget 
de har set på de sociale medier, mens 39% svarende til 9 respondenter gør det somme-
tider. 7 eller 30% har gjort det en enkelt gang, mens 4 / 17% ikke er faldet over noget, 
de har haft lyst til at købe. En enkelt svarer “nej slet ikke”.

Beskrivelse 
Vi	har	gennem	field	research	udarbejdet	et	spørgeskema	(se	bilag	5),	hvor	vi	har	stillet	
vores	målgruppe	en	række	spørgsmål	for	at	finde	information	om	deres	medievaner.	
Vi har kun bedt folk i målgruppen 25-45 år om at svare, da vi gennem tidligere vist 
interview samt målgruppeanalyse har fundet ud af, at det er vores målgruppe. 

Redegørelse for svar på spørgskemaundersøgelse

Forstsættes på næste side
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Kvantitativ empiri, spørgeundersøgelse

Konklusion på spørgeundersøgelse
Vi	har	haft	flest	kvindelige	respondenter	til	undersøgelsen.	Det	kan	imidlertid	ikke	konkluderes,	
at	flest	kvinder	derfor	vælger	keramik,	da	det	har	været	tilfældigt,	om	de	har	modtaget	spørge-
skemaet	via	Facebook.	Dog	kan	man	sige,	at	flere	kvinder	har	valgt	at	deltage	i	en	undersøgelse	
om keramik.

Der er en klar overvægt af  personer, som bruger mobiltelefonen til inspirationssøgning og 
surfing	på	internettet.	Imidlertid	er	der	dog	flest,	som	foretrækker	at	gøre	deres	indkøb	på	en	
bærbar.	To	tredjedele	af 	respondenterne	finder	inspiration	til	keramik	online.	Selvom	ingen	har	
købt	keramik	online,	er	det	mere	end	90%	af 	respondenterne,	der	kunne	finde	på	det.

Derfor er det vigtigt at have velfungerende designs til både mobil og desktop samt have en sam-
menhæng i designet herimellem. På den måde skabes en genkendelighed mellem platformene 
- det er vigtigt, da der søges inspiration på mobilen og gøres køb på laptoppen. Sociale medier 
kan være et værktøj, der fastholder brugernes interesse, fra de er blevet inspireret og til, de gør 
et køb.

Alle	brugere	har	en	profil	på	Facebook,	mens	næstflest	bruger	Snapchat	og	herefter	kommer	In-
stagram. Dog synes de, at Instagram er bedst ift. inspirationssøgning til ny keramik. Her scorede 
Facebook næsthøjest, mens Snapchat var under 5%.

Som	det	er	nu,	er	Landskabt	kun	til	stede	på	Instagram,	men	man	kan	se,	at	flest	brugere	er	
tilstede på Facebook. Dog mener de, at Instagram er bedst til inspirationssøgning.

Der	er	ikke	nogle	respondenter,	der	søger	specifikt	efter	keramikere	på	sociale	medier.	Dog	er	
lige under halvdelen villige til at følge dem, mens lige over halvdelen aldrig har søgt efter dem. 
Overordnet set er respondenterne villige til at gøre et keramikkøb på baggrund af  noget, de har 
set på de sociale medier. 

Der er med andre ord villighed blandt respondenterne til at lade sig inspirere og gøre køb på 
den baggrund. Brugerne foretrækker mobilen til at søge inspiration - måske mens de er på 
farten - mens laptoppen i høj grad foretrækkes til at gøre køb. Vi vil derfor fokusere på de to 
enheder, hvor vi vil skabe designmæssig sammenhæng, funktionalitet og genkendelighed. 

Det	fulde	spørgeskema	findes	under	bilag	5.	
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Delkonklusion på målgruppeanalyse
Vi har konkluderet følgende: 
1) Det er vigtigt, at Landskabt gør sig bemærket på insta-
gram,	da	det	er	her,	langt	de	fleste	af 	respondenterne	har	
tilkendegivet, at de søger inspiration til ny keramik. 
 
2) Alle respondenterne er aktive på Facebook, hvorfor 
man med fordel kunne oprette en side for Landskabt for 
her igennem at øge synligheden hos målgruppen.

3) Hjemmesiden skal fungere optimalt på mobil, da bru-
gernes opmærksomhed kan fanges i deres søgen efter ny 
keramik.

4) Hjemmesiden skal fungere optimalt på laptop, da det er 
her,	flest	foretrækker	at	gøre	deres	onlinekøb.	Selvom	vores	
hjemmeside ikke understøtter en decideret webshop, er der 
mulighed for at kontakte Grit og gøre et køb herigennem. 
Denne information skal være tilgængelig, ligesom produk-
terne skal være beskrevet på hjemmesiden, så brugeren får 
en købsfornemmelse og en vished om, at dette er muligt.

RESEARCH & ANALYSE

Delkonklusion
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Konkurrentanalyse, skydeskivemodel
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Alle produkter

Beskrivelse
Skydeskivemodellen er en konkurrentanalyse, med virksomheden (her Landskabt) 
som omdrejningspunkt. Dvs. det er et analyseredskab, der kortlægger, hvilke 
andre	virksomheder,	der	er	i	konkurrence	på	et	specifikt	marked.	Dermed	kan	
man som virksomhed gøre sig klart, hvilke andre aktører på markedet, man er 
i konkurrence med. De, der ligger tættest på midten, konkurrerer tæt med virk-
somheden. Den der ligger længst fra midten er i bred konkurrence. 

Vi har i vores analyse nævnt nogle virksomheder, for at visualisere konkurren-
terne. De er repræsentative for andre lignende virksomheder. 

Konklusion
Grit Jansen laver brugskunst i keramik, og er derfor i konkurrence med mange 
andre	firmaer	-	fra	IKEA,	der	leverer	billige	produkter	til	brandstærke	Kähler,	
der	leverer	et	værdipræget	navn	sammen	med	deres	design.	På	figuren	til	høj-
re fremgår det, hvor bred/snæver konkurrencen er mellem Grit Jansen og de 
forskellige konkurrenter - jo tættere på midten de er placeret, jo mere snæver er 
konkurrencen.

Eksempel: Vi har vurderet, at andre små keramikværksteder/-virksomheder er 
i meget snæver konkurrence med Grit. Omvendt er store virksomheder, som 
potentielt henvender sig til et andet publikum, i bred konkurrence. Istedet for at 
bruge kræfter på at indsnævre konkurrencen mellem Grit Jansen og eks. IKEA 
er det fordelagtigt at fokusere på at overhale de konkurrenter, der ligger i snæver 
konkurrence med Grit. Landskabt vil aldrig kunne konkurrere på f.eks. para-
metret pris ifht. eksempelvis IKEA, men har større chance for at konkurrere på 
andre parametre, med virksomheder som minder om hendes egen. 

For at kortlægge Grits position på det snævre konkurrencemarked, har vi under-
søgt konkurrenceparametrene, hvorpå vi kan måle både hendes og konkurrenter-
nes position i forhold til hinanden - se næste side. 

Nyetablerede keramik-
virksomheder, f.eks. Anne 
Black,	Helbak	m.fl.

Flying Tiger
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Konkurrentanalyse, konkurrenceparametre

Pris

Tilgængelighed 

Brand

Synlighed

Kvalitet

Unik

Rækkevidde

ParametreBeskrivelse
Mens Skydeskivemodellen fortæller hvem, man som virksomhed er i konkur-
rence med, fortæller en analyse af  konkurrenceparametrene hvad, der konkur-
reres om. Det er derfor et vigtigt skridt at tage efter skydskivemodellen, da 
konkurrenceparametrene giver et overblik over, hvor man som virksomhed 
ønsker/har mulighed for at optimere sig og dermed slå konkurrenterne på visse 
konkurrenceparametre. Det er i denne analyse vigtig at forholde sig til sin mål-
gruppe, da konkurrenceparametrene hænger sammen med deres behov og kan 
variere. 

På baggrund af  vores analyser af  målgruppen og de eksisterende konkurrenter 
har vi ud fra intern diskussion konkluderet, at følgende parametre er de vig-
tigste: pris, tilgængelighed, brand, synlighed, kvalitet, unik og rækkevidde. Selv 
udtrykker Grit Jansen, at hun ønsker at distancere sig fra de konkurrenter, der 
får deres varer produceret billigere i østen, hvorfor vi vælger at fokusere konkur-
rentanalysen og analysen af  konkurrenceparametrene på små keramikere lig 
Grit/Landskabt. Konkurrencen er hård på alle parametrene, men der ligger en 
styrke i Grits/Landskabts ideologi og produkternes unika, der giver hende en 
fin	position	på	dette	parameter.	

Konklusion
Som tidligere nævnt er virksomheder yderst placeret i skydeskivemodellen i 
bred konkurrence med Grit. De er særligt konkurrencedygtige på pris, tilgæn-
gelighed, synlighed, rækkevidde og - i et vist omfang - brand. Til gengæld er 
de virksomheder, der fokuserer mest på brand og brandværdi stærke på brand, 
synlighed og kvalitet. 

Med andre ord er ALLE Grits konkurrenter stærke på mange af  paramentrene. 
Selv er Grit allermest konkurrencedygtig på parametret; unik. På parametrene 
tilgængelighed, brand og synlighed er der omvendt plads til forbedring, hvis 
Landskabts skal styrke sin position på markedet. 
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Konkurrentanalyse, snævre konkurrenter

Dette er en beskrivelse af  de snævre konkurrenters hjemmesider. Vi har lavet undersø-
gelsen	at	finde	ud	af 	hvordan	Lanskabt	kan	differentiere	sig	på	de	digitale	platforme.	

Oh OAK, (Se bilag 10)
Oh Oak har en fysisk butik på Bornholm, men bliver også forhandlet hos eksemplevis 
Louisiana og Stilleben. Produkterne kan godt læne sig op ad landskabt’s design, men 
landskabt	har	mere	“liv”	og	flere	farver.	Oh	OAK’s	hjemmeside	bærer	præg	af 	en	tem-
plate, da der ikke er meget andet end hvid baggrund og billeder af  produkterne. Alt 
tekst er på engelsk, og på de sider hvor teksten indgår, er der få billeder. Siden har ikke 
noget	“personligt”	præg.	Man	kan	finde	Oh	OAK	på	Instagram	og	facebook.	

Facebook: 871 “synes-godt-om”
Her deles der produktbilleder og forskellige begivenheder såsom events, hvor Oh 
OAK deltager. Der bliver også linket til blogs eller magasiner, hvori Oh OAK har fået 
omtale.

Instagram: 4.679 følgere
Billederne ser professionelle ud, og det ligner ikke, at de er er taget med telefon og 
smidt hurtigt op. Det er meget lyse billeder, af  både produkter og landskaber.

Stilleben, (Se bilag 10)
Stilleben forhandler mange forskellige brands og produkter. Desuden laver de deres 
egne køkkener under deres eget brand. De forhandler alt til hjemmet bl.a. keramik, 
møbler, lamper og kunst. Produkterne forhandles primært fra deres webshop, men de 
har også to fysiske butikker i København. 
Det at teksten på hjemmesiden er engelsk sammenholdt med, at det primært er andres 
brands der forhandles, medfører at siden fremstår upersonlig. Stilleben kan anses for 
Landskabts konkurrent, da de forhandler konkurrerende produkter. Dog kan Stilleben 
ligeledes fungere som en distributionskanal, hvor Landskabt kan få forhandlet deres 
produkter.Udover Pinterest har Stilleben Facebook pg Instagram. 

Facebook: 30.112 “synes-godt-om”
Stillebens Facebook side, bliver brugt til at reklamere for nuværende og nye produkter, 
både i billeder og video. Desuden afholder de også konkurrencer. De deler dagligt 
billeder fra nettet og butikken.

Instagram: 81.200 følgere
Billederne bærer meget præg af  “bolig magasin”, og er meget opstillede og professio-
nelle produktbilleder. Dog er der også plads, til eksempelvis billeder fra deres julefro-
kost.

Studio Arhøj, (Se bilag 10)
Studio Arhoj laver primært keramik, men laver eksempelvis også blyanter, i samar-
bejde med HAY og billedrammer i samarbejde med Moebe. Det er to anerkendte 
virksomheder, der også tilføjer brand værdi til Arhøj. Derudover har Arhøj også andre 
produkter og hans produkter bliver forhandlet 34 steder i Danmark samt i butikker i 
25 andre lande. 
Hjemmesiden er sort/hvid og alt skrift er på engelsk. Produkterne fylder meget på 
siden, men til trods for et personligt navn, er siden ikke personliggjort. Grit (designer 
bag Landskabt) har selv nævnt Anders Arhøj som en konkurrent, da hans keramik har 
et personligt udtryk, mens hans priser er lidt lavere sat.
Udover	på	Pinterest	og	Twitter,	finder	man	Anders	Arhøj	på	Facebook	samt	Insta-
gram. 

Facebook 4.488 “synes-godt-om”
På deres Facebook side har de en iøjenfaldende cover-video der introducerer butik-
ken/brandet. Ellers har de mange billeder af  deres produkter samt begivenheder i 
form	af 	markeder	de	kan	findes	på.	Desuden	har	de	også	forskelligt	videomateriale.

Instagram 65.900 følgere
Billederne er primært professionelle og farverige produktbilleder, der ville passe til et 
boligmagasin. Indimellem har de dog procesbilleder fra deres værksted af  medarbejde-
re, der er i gang med at støbe keramik.

Fortsættes på næste side
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Tina Marie, (Se bilag 10)
Grit Jansen beskriver selv Tina Marie som en 
nær konkurrent, da hendes keramiske design 
læner sig op ad Landskabts. Som de andre 
ovenstående konkurrenter, er hjemmesiden lavet 
i sort/hvid, og er kun på engelsk. Dette er med 
til at gøre siden mindre personlig. Samtidig er 
der ikke meget tekst men mest produktbilleder. 
Tina Marie bliver forhandlet hos store butikker, 
såsom Louisiana og Stilleben (online og i butik), 
samt 42 andre butikker. Hendes egen fysiske bu-
tik er lokaliseret på Vesterbro, hvorfor hun også 
kan	betegnes	som	en	geografisk	nær	konkurrent.	

Facebook: 978 “synes-godt-om”
På Tina Marie’s Facebook side er der mange 
billeder af  produkterne i butikken. Det er foto-
grafisk	flotte	billeder,	der	ser	professionelle	og	
lækre ud. Desuden er der også proces videoer, 
eksempelvis hvor keramikken bliver glaseret 
(farvet). Herudover er der også mange billeder 
der vedrører events. Når Tina Marie sælger sin 
keramik på et marked, bliver der lagt billeder 
op fra før, under og efter. Udover produkt- og 
procesbilleder er der også inspirationsbilleder i 
form af  landskaber.

Instagram: 6.186 følgere
Billederne på Instagram er en gentagelse af  bil-
lederne der bliver lagt op på Facebook, og den 
eneste forskel mellem Facebook og Instagram 
er, at der på Facebook bliver lagt information 
op om events mm.

VÆRKstedet, (Se bilag 10)
VÆRKstedet forhandler ligesom Stilleben for-
skellige brands/desginere og produkter, såsom 
smykker, kunst og keramik. Hjemmesiden er 
stadig under opbygning, og der fremgår derfor 
ikke så mange produkter endnu. Hjemmesiden 
har et feminint udtryk med lyserød skrift og 
billeder	med	lyserøde	nuancer.	Den	er	grafisk	
flot	og	ser	professionel	ud.	Det	er	primært	en	
webshop, hvor der ikke er lagt vægt på at fortæl-
le en historie. De har desuden en fysisk butik i 
Jægersborggade, hvorfor VÆRKstedet også kan 
anses	for	at	være	en	geografisk	nær	konkurrent.

Facebook: 1.153 “synes-godt-om”
De har både video og billeder. Billederne er 
primært fra butikken og af  de produkter de 
forhandler. Billederne ser professionelle ud, med 
flot	lys	og	farve	og	er	tydeligvis	taget	med	et	
professionelt kamera.

Instagram: 3.849 følgere
Billederne er udelukkende produktbilleder, 
som er identiske med dem på Facebook. Det er 
tydeligt, at VÆRKstedet ikke tilpasser indhol-
det til den enkelte platform, men at det bliver 
kopieret.

RESEARCH & ANALYSE

Konkurrentanalyse, snævre konkurrenter

Konklusion
Ud fra hjemmesiderne at bedømme, kan vi konkludere, at Anders Arhøj 
og Oh OAK er større og mere etablerede kunstnere. Det bedømmes ud 
fra, at deres produkter bliver forhandlet fra mange forskellige butikker, 
og det faktum at deres sider er på engelsk, hvilket indikerer at de også 
henvender sig til udenlandske kunder. Begge hjemmesider er dog simple, 
og især Oh OAKs hjemmeside ligner en template, som der ikke er lagt 
meget arbejde i; det er sort/hvid med lidt tekst og billeder. Anders Arhøjs 
hjemmeside bærer heller ikke præg af  noget personligt design.

Tina Marie har som mange af  de andre en sort/hvid hjemmeside, der 
godt kan bære præg af  en template. Den er relativt simpel og minima-
listisk	uden	nogen	unikke	effekter.	Der	er	ikke	noget	på	hjemmesiden,	
der afspejler Tina Maries kunstneriske udtryk og desuden er siden kun 
på engelsk. Billederne på hjemmesiden skaber liv, men egentlig minder 
hjemmesiden om en kopi af  “Oh OAK”.

Stilleben og VÆRKstedet har begge æstetiske og funktionelle hjemme-
sider, som samtidig er simple. Det er tydeligt, udfra bl.a. deres webshop, 
at de har fokus på at forhandle andres produkter, frem for at skabe deres 
egne produkter og brand. Især Stillebens hjemmeside er simpel i sort/
hvid, hvor VÆRKstedets hjemmeside har et mere feminint udtryk med 
sin lyserøde farve. Dog er VÆRKstedets hjemmeside stadig under op-
bygning, og det er svært at vurdere hvordan det endelige udtryk på siden 
bliver.

Samtlige hjemmesider, på nær VÆRKstedets, er i sort/hvid og ingen af  
de ovenstående hjemmesider, afspejler produkternes kunstneriske udtryk. 
Derfor kan man med fordel lave en hjemmeside, der har et unikt design 
med farver, og derved adskille Landskabt fra deres konkurrenter. Desuden 
kan man ved udviklingen af  hjemmesiden med fordel inddrage historien 
og inspirationen bag Landskabts produkter, og derigennem personliggøre 
hjemmesiden. 
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RESEARCH & ANALYSE

Situationsanalyse, SWOT

O

W
• Ikke er synlig på egen platform 
• Ingen webshop
• Ikke konsekvent aktiv på SoMe
• Udnytter ikke potentialet for SoMe
• Ikke etableret
• Manglende produktfoto
• Manglende visuel identitet 
• Manglende info og ikke fængende 

information
• Kommunikerer kun på dansk 
• Manglende kontrol over salg

T

• En række produkter 
• Gennemført univers (ifht. produk-

terne)
• Genkendeligt præg 
• Moderne design 
• Instagram
• Unikt materiale 
• Brugtkunst, større potentiale 
• Placeret i lokalmiljø
• Upcoming designer
• Samarbejde med Finders Keepers
• Kommunikerer kun på dansk 

• Trends (back to basics, køn lokalt)
• Økonomi (konjunktur, hvor 

købestærkt et publikum der er)
• Omtale (evt. i nærmiljø) 
• Medieomtale 
• Stigning i omsætning for cafeer + 

restauranter, som køber keramik
• Restauranter serverer på ‘Insta-

gramvenligt’ service

• Trends/interesse
• Konkurrenter fra andre designere
• Økonomi (konjunktur, hvor 

købestærkt et publikum der er)
• Høj efterspørgsel
• Kopisalg i storproduktion - man er 

blevet bedre til at efterligne noget, 
som ser håndlavet ud.

Beskrivelse
SWOT er et værktøj til at analysere virksomhedens styrker (S), svagheder (W), 
trusler (T) og muligheder (O). Værkstøjet kan bruges for en virksomhed over-
ordnet	eller	en	specifik	funktion	i	virksomheden.
Styrker og svagheder er parametre, som virksomheden er i stand til at manipul-
ere,  hvor trusler og muligheder er faktorer de ikke kan kontrollere.

Konklusion
Grit Jansen udfører keramik i et moderne design. Hun har formået at holde en 
stringent	linje	på	sin	Instagramprofil,	som	dog	er	hendes	eneste	sociale	plat-
form. Grit Jansen er derfor ikke specielt synlig online. 

Når nye virksomheder skal ud på konkurrencemarkedet og vinde land, er det 
vigtigt at etablere et navn/ brand. Mærkevarer og kendte designs har en ten-
dens til at være uddødelige i forhold til forbrugernes interesse, hvorfor det er 
et godt parameter at være stærk på - at være top of  mind (Blindell, S (2016)). På 
denne	baggrund	klassificerer	vi	det	mindre	kendte	navn	(Landskabt)	som	en	
svaghed - omvendt er der på nuværende tidspunkt frihed til at udvikle netop 
den	profil,	som	virksomheden	Landskabt	ønsker	at	tegne	fremadrettet.	Truslen	
om kopisalg i storproduktion kan italesættes som værende en diametral mod-
sætning til ideologien bag Landskabt i håb om, at forbrugeren ser positivt på 
virksomhedens produktion og produkter.

Trends og samfundsøkonomi er ukontrollerbare i forhold til Grit Jansens 
virksomhed, men kan alligevel gå ind og påvirke hendes forretning og brand. 
Derfor har vi optegnet dem som både muligheder og trusler - hvis trenden in-
denfor interiør og indretning dikterer hjemmelavet, råt og lokalt har Grit Jansen 
en stærk position. Omvendt ville en lavkonjuktur betyde, at Grits produkter, 
der ligger prismæssigt højere end større kæders (IKEA, HM Home osv.) måske 
fravælges af  forbrugeren.

Sidst bør det nævnes, at så længe virksomheden ”kun” består af  en enkelt per-
son - nemlig Grit selv - er det væsentligt at have i sigte, at efterspørgslen faktisk 
kan gå hen at blive for høj, hvilket kan få negative konsekvenser, hvis produktio-
nen ikke er hurtig nok. 
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Business Model Canvas (BMC)

Key partners
/partnere

• Butik og brand: Wauw 
Design (deler værksted) 

• Keramikeren Sussi
• Markeder som f.eks. Find-

ers Keepers
• Butikker

Key activities
/aktiviteter

• Fremstilling af  keramik
• Indkøb 
• Designproces + idégener-

ing/inspiration
• Videre uddannelse 
• Opdatering på trends
• Sociale relationer, pleje 

kunder

Value proposition
/leverance og kundeværdi

• Håndlavet keramik
• Historie med i købet 
• Unikt håndværk
• Brugskunst

Customer relations
/kunderelation

• Åbent	værksted	-	mulighed	
for at møde kunstneren 

• Nogle faste kunder - sam-
tale/personlig relation

Customer segments 
/kunder

• F2 segmentet, Conzoom
• Bor i nærheden 
• Folk, som kommer til-

fældigt forbi
• Gavekøb 
• Folk, som er interesserede i 

indretning
• Business to business (andre 

forretnigner er også en 
potentiel kunde, f.eks. in-
dretning/cafe- og restau-
tantservice)

Distribution channel 
/kanaler

• Instagram 
• Butik og brand: Wauw 

Design
• Keramikeren Sussi
• Butikker
• Markeder
• Personlig Facebook

Key resources 
/ressourcer

• Materiale 
• Værksted/lokale
• Arbejdsværksted

• Redskaber 
• Materiale

Cost structure 
/omkostninger

Revenue streams 
/indtægter

• Uddannelse 
• Leje af  værksted 

• Forhandlere• Direkte salg 

Beskrivelse
Vi har benyttet BMC for at danne et overblik over Landskabts forretningsmodel. Heri-
gennem har vi kortlagt vi de parametre, der skaber værdi for virksomheden. Modellen 
er centreret omkring Value Propositions - altså hvilken værdi virksomhedens service 
eller produkt giver til kunden. Derudover bestemmes det hvilke eksterne og interne res-
sourcer eller aktiviteter der gør, at Landskabt kan levere disse Value Propositions.

Her kommer man nærmere ind på; Key Partners, Key Activities, Key Ressources,
Customer Relationship, Channels samt Customer segments. Disse er alle aktiviteter,
som skal harmonere for, at den bedst mulige service/produkt kan leveres til kunden
og	dermed	give	profit	til	virksomheden.	Herunder	ligger	Cost	Structure	og	Revenue
Streams. Altså prisen på virksomhedens omkostninger, der er forbundet med at skabe
værdi, samt deres forskellige indtjeninger.
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Interessentanalyse, interessemodel

INTERNE EKSTERNE
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Mennesker

Caféer og restauranter, som 
hun ikke samarbejder sammen 
med

Nærmiljø

 
Forhandlere af  hendes 
produkter

Finders Keepers

Omtale, både i lokalt og i 
medierne

PE
N

G
EB

A
SE

R
ET

Butikker

Leverandørerer af  forskellige 
materialer

 (Evt. fremtidige medar-
bejdere)

Grit Jansen

 

 Kunder

Beskrivelse
En interessent er groft sagt én, der enten bliver påvirket eller påvirker projektet, 
og interessentanalysen bruges til at gruppere og inddele de forskellige inter-
essenter omkring et givent projekt. Nogle interessenter påvirkes i høj grad, mens 
andre	har	mere	indflydelse	på	projektet	og	ikke	i	lige	så	høj	grad	påvirkes	af 	
det. Interessenterne skal tages med i overvejelserne, inddrages, høres eller blot 
informeres alt efter deres grad af  ’interesse’.

Konklusion
Grit Jansen er en enkeltmandsvirksomhed, som er relativt nyopstartet (sommer 
2017). Der er derfor ikke en bred vifte af  interessenter men få, hvoraf  nogle er 
potientielle	interessenter.	Med	tiden	vil	figuren	højst	sandsynligt	se	anderledes	
ud.

Grit Jansens kunder udgør den primære interne/pengebaserede interessent, og 
er	også	den,	der	overordnet	vejer	tungest	på	hele	figuren.	Selv	er	Grit	Jansen	
eneste medarbejder, hvorfor kommunikation på internt plan ikke er ressource-
krævende i sig selv. 

’Nærmiljø’ og herunder lokale butikker, beboere i området o.l. er en interessent 
på nuværende tidspunkt, idet butikken ligger i et lokalpræget område. 

Vi kan konkludere, at virksomheden er ny, og at listen af  interessenter derfor 
ikke er lang - men derimod forandlerlig og potentielt voksende. Her kan man 
evt. fra virksomhedens side lægge en strategi for, hvilke interessenter, der skal 
involveres, hvis dette ønskes. 

Da interessentmodellen har vist os, at eneste væsentlige interessent i forhold til 
vores projekt er kunderne, har vi valgt at se bort fra denne analyse i vores pro-
jekt, men i stedet fokuserer på vores analyser af  og viden om målgruppen.
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Konklusion
Vi har benyttet ovenstående analyser til at forstå virksomheden Landskabt og deri-
gennem	finde	frem	til,	hvordan	vi	på	den	bedst	mulige	måde	kan	udvikle	en	digital	
løsning, der kan fremme forretningen og samtidig imødekomme brugeren.

Ud fra de ovenstående analyser er vi kommet frem til, at det er vigtigt for Landskabt at 
være synlig på de sociale medier, da det bl.a. ud fra svarene til vores spørgeskema klart 
fremgår, at især Instagram bliver brugt som inspirationskilde. Det fremgår også af  ana-
lysen af  de snævre konkurrenter, at Facebook er et godt medie til at promovere og dele 
information	om	events.	Da	Landskabt	kun	har	en	Instagramprofil	uden	noget	klart	
formål, kan det konkluderes, at en SoMestrategi vil kunne øge Landskabts synlighed 
og tilgængelighed og dermed skabe et stærkere brand. Vigtigheden af  en sådan SoMe 
strategi understøttes af, at analyserne viser at punkterne synlighed, tilgængelighed samt 
brand, er konkurrenceparametre som Landskabt skal forbedre. 

Analyserne	viser	derudover	at	Landskabt	kan	differentiere	sig	fra	konkurrenterne	ved	
at skabe en hjemmeside, hvor produkterne og værdierne afspejles og siden dermed 
personliggøres. Derfor er det vigtig at illustrere - bl.a. ved hjælp af  designet - at der er 
tale om unikaprodukter med en historie bag, således at forbrugerne bliver tiltrukket af  
Landskabts univers.

Næsten alle de snævre konkurrenter har en sort/hvid hjemmeside, hvilket gør det 
muligt for Landskabt at skille sig ud, ved at bruge farve - det vil også underbygge 
Landskabts fortælling, som værende noget unikt. Endvidere er det vigtig at hjemme-
siden, udover at henvende sig til forbrugere (B2C) også henvender sig til potentielle 
forhandlere (B2B), bl.a. taget i betragtning af  at Landskabt bliver forhandlet tre steder, 
hvorimod de konkurrerende keramikere Tina Marie, Oh Oak og Anders Arhøj, alle 
bliver forhandlet mere end 40 steder.

Ud fra disse overvejelser vil vi gå videre med udviklingen af  en SoMestrategi og en 
hjemmeside, som opfylder ovenstående krav.

RESEARCH & ANALYSE

Samlet konklusion for afsnittet, research og analyse
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koncept

På baggrund af  analysen har vi udformet et 
koncept der indeholder Customer Journeys, samt 
skrevet om hvordan vi vil arbejde med Landskabt 
gennem Branding og Storytelling. 

Dette skal munde ud i en konkret SocialMedie-
strategi, som skal være med til at styrke markeds-
føringen af  Landskabt. Konceptet indeholder 
også udviklingen af  Informationsarkitekturen, 
som er fundet gennem diverse tests. Netop udvik-
lingen af  Informationsarkitekturen indgår i De-
sign Thinkings 7 faser Ideate og Prototype i og med 
at vi både har udviklet og testet den foreløbige 
løsning.
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Beskrivelse 
For at kortlægge brugerens rejse og interaktion med Landskabt, har vi udviklet to 
Customer Journeys. Disse er lavet på baggrund af  vores personaer, for at illustrere de 
forskellige måder at komme i kontakt med virksomheden.

KONCEPT

Customer Journey

Customer Journey 1
Marianne er taget på Finders Keepers en weekend, for at kigge på nye spændende de-
signere.	Her	falder	hun	over	Landskabt	og	finder	det	tiltalende,	at	ingen	produkter	er	
ens, men at det hele er unika og virker meget organisk. Hun køber ikke noget, men går 
hjem	og	følger	Landskabt	på	Instagram.	Hun	bliver	inspireret	på	instagramprofilen	
og får i stigende grad lyst til at købe. Hun går derfor ind på Landskabts hjemmeside 
og	finder	ud	af,	hvor	hun	kan	købe	det.	Hun	klikker	på	“forhandlere”	og	ser	det	bliver	
forhandlet hos Wauw på Østerbro, og tager forbi for at købe to kopper fra Etnaserien 
og to tallerkener fra Vandkantserien til hendes eget hjem. Hvis hun bliver glad for det, 
vil hun købe et større parti og sælge det i sin interiørnutik. 

Customer Journey 2
Emil skal have nye tallerkener, og har sammen med sin kæreste besluttet sig for at købe 
noget keramik. Han søger efter keramikere på Instagram og bruger hashtags som #ke-
ramik, og falder over Landskabt. Han følger Landskabt i noget tid, og går så ind på 
Landskabts hjemmeside, hvor han kigger på serierne. Han kan se, at det er unikapro-
dukter og vil derfor gerne se det, før han køber det. Han går ind under “Forhandlere” 
og ser, hvor han kan købe det, men går også ind på “Nyheder”, hvor han kan se de er 
på Finders Keepers næste weekend. Han tager derfor ud på Finders Keepers og køber 
fire	tallerkener.

Tager på 
marked

Opdager 
Landskabt

Inspiration 
på Instagram

Får lyst til at 
købe noget

Klikker ind 
på hjemme-

siden

Tager hen til 
forhandler af  

Landskabt

Overvejer 
selv at for-
handle det

Visualisering af  Coatumer Journey 1
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Branding & Storytelling
Branding handler om at kommunikere virksomhedens værdier samt fotælle dets histo-
rie. Storytelling viser hvor og hvordan disse værdier bliver kommunikeret, samt hvilke 
elementer, der især udtrykker de værdier, som virksomheden repræsenterer.

KONCEPT

Branding og storytelling

Branding
Vi	befinder	os	altid	i	et	landskab.	Om	det	er	i	et	cirkustelt,	på	stranden	eller	på	mo-
torvejen. Vi tager stilling til landskabet - også selvom vi ikke er klar over, at vi gør det. 
Netop dette er noget, der altid har inspireret kvinden bag Landskabt, Grit Jansen. 
Landskabt er håndlavet keramik drejet med inspiration fra forskellige landskaber, og 
der er ikke to kopper, der er ens. Det er der nemlig heller ikke to landskaber, der er. 

Det vægtes som en stor værdi, at produkterne er produceret i værkstedet på Østerbro 
og ikke outsourcet til (underbetalte) arbejdere et ukendt sted i verden. Hver enkelt pro-
dukt er drejet eller støbt, glaseret, dekoreret og brændt af  de samme hænder. Igennem 
denne proces er der mange elementer, der ligger udenfor Grits kontrol, hun beskriver 
processen som levende og foranderlig. Der er derfor personlighed i hvert produkt, og 
forbrugeren	har	stor	chance	for	at	finde	sin	næste	yndlingskop	-	der	ikke	findes	andre	
steder i verden - i Landskabts sortiment. Koppen kan bibeholde dén plads i mange år 
frem, for kvalitet og funktionalitet er i højsædet - produkterne er til for at blive brugt 
hver	dag.	Hverdagene	er	nemlig	dem,	der	er	flest	af,	og	derfor	er	det	Grits	mission	at	
hylde disse gennem sit arbejde med Landskabt. 
Nøgleordene bag Landskabt er; håndlavet, levende, unikt, dansk produceret, organisk 
og skabt udfra de landskaber, vi er omgivet af. 

Storytelling
Den nære fortælling om produktionen på Østerbro skal kommunikeres gennem insta-
gram. Her skal processen bag produkterne dokumenteres, billederne skal være en slags 
visuel dagbog. Den skriftlige kommunikation foregår dansk, så det danske islæt afspej-
les. Det er dog vigtigt at billede og tekst kan fungere adskildt - at billedet er sigende for 
de følgere, der ikke har dansk som modersmål. 
Indholdet på facebook kan sammenlignes med et nyhedsbrev. Her vil der blive linket 
til hjemmesiden, oprettet konkurrencer eller begivenheder. Her kan brugerne, som 
ifølge vores spørgeundersøgelse alle er aktive på mediet, få et gratis indblik i Land-
skabts aktiviteter.
Hjemmesiden	skal	afspejle	det	unikke	og	personlige	bag	Landskabt.	For	at	differen-
tiere brandet fra andre er hjemmesiden designet med dette dogme: ikke at ligne de 
andre. Der skal ligeledes skabes en levende stemning via video. Videoerne er uden lyd 
og mange af  skuddene er close-ups, hvilket er tiltænkt som en “appetitvækker” for de 
besøgende, der gerne skal blive så nysgerrige, at de får lyst til at besøge sitet og/eller 
butikken.
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Beskrivelse
For at have et klart formål med de sociale medier og hvilke der skal bruges, udarbejdes 
en strategi for, hvilket indhold skal laves til hvilket medie. Eksempelvis, at der kan skel-
nes mellem indhold til Facebook ift. Instagram. KPI’erne bruges til, at sættes konkrete 
målsætninger for de sociale medier, således man har en motiveret grund, til at arbejde 
og benytte det i det daglige. Disse mål opnås gennem den valgte strategi. 

Som det er nu, bruger Landskabt kun Instagram (Landskabt, 2017) og har 378 følgere. 
Sammenligner vi dem med konkurrenterne (se konkurrentanalyse), kan vi se, at de alle 
benytter	både	Instagram	og	Facebook.	Dog	har	de	alle	flere	følgere	på	Instagram	end	
på Facebook, hvorfor den primære platform at være på er Instagram hvilket vi også 
kan kæde sammen med forbrugeradfærden jævnfør vores spørgundersøgelse. Der skal 
tages højde for, at Landskabt består af  en medarbejder (skaber Grit Jansen), og ikke 
har tid til, at lave unikt indhold for begge platforme. Desuden har Landskabt på nuvæ-
rende tidspunkt ikke ressourcerne til at ansætte, således at der kan blive frigjort tid til at 
skabe	unikt	indhold	til	flere	sociale	medie	platforme.

Strategi
Strategien med de sociale medier for Landskabt er overordnet at skabe opmærksom-
hed (awareness) for brandet og dets produkter og heraf  skabe nye kunder, der generer 
trafik	til	hjemmesiden	og	potentielt	øger	salget.
Facebook skal have fokus på salg, hvor Instagram skal have fokus på inspiration og 
proces.

Taktik, Facebook
Facebook skal have fokus på salget. Hvis vi tager udgangspunkt i Astrid Haugs ind-
holdstrekant, vil indholdet på Facebook være eksisterende indhold. Det forstås på den 
måde, at det er indhold fra hjemmesiden der linkes til. Desuden skal der laves begiven-
heder til de forskellige markeder, hvor Landskabt er tilstede. Det sidste element er, at 
der	skal	laves	forskellige	konkurrencer,	så	Landskabt	kan	få	flere	følgere	og	sprede	sig	
længere ud.

Konkurrencer på Facebook
Konkurrencer	laves	for	at	engagere	brugerne	i	Landskabt	og	få	brandet	ud	til	flere.	
Hvis man liker og deler et billede af  et givent produkt, bliver der trukket lod mellem 
dem, der har opfyldt kravene.
Desuden kan der laves sæsonbestemte konkurrencer. Eksempelvis en adventskonkur-
rence, hvor der hver søndag i december kan vindes et produkt.

Taktik, Instagram
Instagram skal bruges til at formidle den kreative proces bag Landskabts produk-
ter. Det vil sige, at der lægges billeder op af  det daglige arbejde, når der produceres 
keramik. Denne taktik er baseret dels på Grits eget ønske om at løfte sløret og invitere 
kunderne ”bag om” tilblivelsen af  produkterne og dels på baggrund af  vores analyser, 
der har vist, at brugerne foretrækker mobilen og Instagram til at søge indspiration.
Her vil indholdet ift. Astrid Haugs indholdstrekant være nyt. 

KONCEPT

Sociale medier og KPI

KPI’er
Instagram:
Stigning i følgere på 10% pr. måned
Min. 60 likes pr. billede

Facebook:
Stigning i “synes-godt-om” på 10% pr. måned
Min. 50 likes pr. billede
Min. 100 deltagere til konkurrencerEKSISTERENDE

ANDRES

NYT

Astrid Haugs model
(Haug, A (2015))

Forstsættes på næste side
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Instagram

KONCEPT

Sociale medier, mock up

Facebook

Beskrivelse
Disse mock ups er udviklet på baggrund af  materialet på forrige side, for at illustrere 
hvordan taktikkerne ville udspille sig på de sociale medier. 
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Menupunkter til Card Sorting

• Kontakt
• Nyheder
• Etna
• Vandkant
• Tivoli
• Produktserier
• Proces 
• Inspiration

• Forside
• Om
• Forhandlere
• Bliv forhandler
• Webshop
• Produkter
• Kalender
• Markeder 

Beskrivelse af  Card Sorting
I forhold til Card Sorting har vi først og fremmest skrevet de menupunkter op, som 
vi synes var relevante i forhold til Grit Jansens hjemmeside. 
I første omgang lavede hvert gruppemedlem et bud på en IA-struktur. Herefter 
gennemgik vi dem en af  gangen og diskuterede relevante/mindre relevante punk-
ter.

Generelt var vi enige om de væsentligste punkter og deres placering; ”om land-
skabt”, ”produktserier”, ”nyheder” og ”kontakt”.
Efter vi havde gennemgået alle fem bud, blev vi i fællesskab enige om en foreløbig 
IA-struktur ved at kombinere gruppens forskellige bud.
Vi testede til slut vores foreløbige IA-struktur på forskellige testpersoner. Undervejs 
justerede vi enkelte menupunkter og deres navne (se bilag 7). 

KONCEPT

Brugertest, Card Sorting 

Card Sorting test, testperson 1

Fortsættes på næste side
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KONCEPT

Brugertest, Card Sorting 

Testresultater af  Card Sorting test

Test 1
”Da/en” placerer testpersonen i header på alle 
sider.
”Forsiden” placeres også i headeren. 

Testpersonen tager ”Produktbilleder” som menu-
punkt og sætter ”Kampagne Billeder” under. Hun 
er lidt i tvivl, og spørger om de hører sammen.
Hun tager ”Produkter”, og sætter herefter ”Køb 
Produkter”, ”Produktbilleder” og ”Kampagnebil-
leder” under.
Test-personen placerer et punkt som hedder ”For-
handlere”. Herunder placerer hun ”Bliv Forhand-
ler”.
Hun placerer ”Om Landskabt” som et menupunkt 
og sætter herunder ”Kalenderen”.
Herefter spørger test-person: Skal “Køb Produk-
ter” være som en indkøbskurv der lå i headeren? 
Ellers skal den under ”Om Landskabt”. Måske 
begge steder? Hun fortæller der godt måtte være 
noget om Grit Jansen, som kunne være under 
”Om Landskabt” eller under ”Kontakt”, som 
også er menupunkt. Hun placerer ”Nyheder” for 
sig selv som punkt. ”Inspiration” er testpersonen 
meget i tvivl om. Hun sætter den som menupunkt 
for sig.

Test 2
”Der skal i hvert fald være en forside” siger 2 
testperson. 
Han placerer  først ”Forside” og lægger herun-
der ”Inspiration”. ”Det kunne godt ligge ude på 
forsiden”. Han tager fat i  ”Kampagnebilleder”. 
Herunder placerer han ”Markeder” og ”Køb pro-
dukter”. ”Kontakt” får et menupunkt for sig selv. 
Herunder placerer han ”Kalender” og ”Da/en” 
får sit eget punkt i headeren. Han placerer ”Pro-
dukter” i menuen og sætter ”Nyheder” herunder. 
Herefter ”Produktbilleder”. Vi når til ”Forhand-
lere” som han sætter som menupunkt og placerer 
”Bliv forhandler” under ret hurtigt efterfølgende. 
”Om Landskabt” får et punkt for sig selv. 
Han spørger: ”Inspiration, er det til mig eller 
hvordan?”
Efter anden test, hvor ”Inspiration” er blevet mis-
forstået 2 gange, fjerner vi den, og tilføjer ”Bag om 
produkter” i stedet for, som har samme betydning.

Test 3, tre testpersoner
De starter med at placere ”Produkter”, og placerer herefter 
”Bag Om Produkterne”.
Herefter laver de et punkt som hedder ”Bliv Forhandler”.
De placerer ”Nyheder” og sætter ”Kampagnebilleder” herunder. 
Efter	det,	laver	de	et	menupunkt	som	hedder	”Kontakt”,	og	flytter	nu	”Bliv	Forhand-
ler” herunder i stedet. 
De placerer et punkt som hedder ”Produkter” og sætter herunder ”Køb produkter”. 
”Da/en” placeres i headeren. Det samme gør ”Forside”
Nu opstår der tvivl om hvor ”Forhandlere” skal være. 
Den placeres først under ”Nyheder”. ”Men hvad så med de gamle?” spørger den 
anden nu. 
De bliver enige om at placere ”Forhandlere” under ”Køb Produkter”, efter ”Produk-
ter”.
De tilføjer et nyt punkt: ”Galleri”. Herunder placerer de nu, ”Markeder” og så ”Ka-
lender”. 
Nu	flyttes	”Bag	om	produkterne”	op	til	sit	eget	menupunkt,	hvorefter	der	placeres	
”Produkter” og ”Produktbilleder”. ”Kontakt” sættes ned i en footer, og det samme gør 
”Bliv Forhandler”. De snakker lidt frem og tilbage om at ”Kalender” måske skal place-
res i header. Eller måske under ”Kontakt”. De slår ”Kontakt” og ”Kalender” sammen. 
”Om landskabt” er meget relevant, er de alle enige om. Herunder sættes så ”Bag Om 
Produkterne”	og	”Forhandlere”	bliver	nu	også	flyttet	herunder.	De	diskuterer	længe	og	
synes pludselig det er en meget stor menu.
“Man	kan	rigtig	meget”	som	den	ene	siger.	De	blander	lidt	rundt	og	flytter	meget.	De	
omfordeler	og	justerer	meget.	”Nyheder”	flyttes	nu	under	”Køb	Produkter”.	Den	ene	
argumenterer, og fortæller at når hun shopper på nettet, så er nyhederne jo inde under 
produkterne. 
”Kontakt” får et menupunkt. Derefter placeres nu ”Kalender” og ”Bliv Forhandler” 
under. Til sidst er ”Om Landskabt” stadig menupunkt. 
Her placerer de deres eget menupunkt ”Galleri”. ”Køb produkter” og ”Kontakt” 
bliver også placeret herunder.
De fortæller at Header-links skal inkorporeres i designet. Det skal se visuelt pænt ud. 
Til allersidst foreslår den ene, at ”Køb Produkter” også 
kunne hedde ”Find Produkter”.
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Beskrivelse
På baggrund af  intern diskussion i gruppen samt Card Sorting Tests (tre 
tests) har vi udviklet følgende IA-struktur.

Tests og justeringer
IA-strukturen er baseret på seks menupunkter foruden to punkter/links i 
headeren. Vi har testet strukturen med Card Sorting test og fundet ud af, at 
navngivning af  menupunkter er afgørende for forståelsen af, hvad punktet 
dels er og dels indeholder. Visse punkter er skrottet på denne baggrund; vi 
havde fra begyndelsen et punkt, der hed Inspiration, som skulle dække over 
Grit Jansens kreative proces frem mod et produkt. Dette blev opfattet som et 
tilbud til læseren om at blive inspireret frem for et vindue til Grits værksted 
og arbejde. Derfor ændrede vi dette punkt til “Bag om produkterne” forud 
for den sidste test, og her så vi, at testpersonerne placerede punktet helt 
anderledes og mere i tråd med det, vi havde tænkt. 

Simpelt hierarki og database 
Strukturen er endt ud i en simpel, hierarkisk én af  slagsen. Vi har en lige-
ledes en simpel databasestruktur på én af  siderne (Produktserier). Man kan 
sige, at vores struktur er en Kombination med følgende karakteristika: Bred 
frem for dyb og stram frem for polyhierarkisk. Desuden har vi planlagt en 
landingpage, der skal fungere som “indgang” til selve forsiden. Her kan man 
argumentere for, at der er tale om en lineær struktur. 

KONCEPT

Endelig IA-struktur

Menupunkter/sider samt indhold

Landingpage
Klik/enterIdentVideo

Forside

Kampagnebilleder

Produktserier

Produktbilleder

Forhandlere

Butikker m.m.

Nyheder

Kalender/markeder

Om Landskabt

Tekst og citat

Kontakt

Information 

Da/En

Bliv forhandler
Mailformular åbnes

Knap (kontakt) 

Mailformular åbnes
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KONCEPT

Test af  prototype, Adobe XD

For at teste vores informationsarkitektur har vi lavet en prototype af  vores design i 
Adobe XD (se bilag 6). Vi foretog test af  desktop og mobil for at se, om vores idé fun-
gerede optimalt for brugeren.

Vi stillede følgende tre spørgsmål til både mobil og desktop:
Spørgsmål 1: Hvad bliver forhandlet?
Spørgsmål 2: Hvor kan du købe det?
Spørgsmål 3: Hvornår er der keramikmarked?

Spørgsmålene er lavet meget åbne, så vi ikke ledte brugeren på vej. Dermed kunne vi 
se, om brugeren kunne navigere intuitivt i vores menustruktur.

Vi foretog test på to personer for desktopversionen og en person for mobil. For at fore-
tage	en	test,	hvor	man	fanger	eventuelle	flere	fejl,	kan	man	teste	på	fem	personer,	da	
det typisk vil vise 80% af  fejlene/udfordringerne. 

Test af  desktopprototype
Testperson 1
Svar på spørgsmål 1: Keramik.
Svaret faldt inden for 5 sekunder, hvor testpersonen har været på forsiden.
Svar på spørgsmål 2: København.
Brugeren klikkede inden for 5 sekunder på “forhandlere” og læste de tre adresser op, 
hvor landskabt bliver forhandlet.
Svar på spørgsmål 3: Den 2-3 december.
Brugeren klikkede inden for 5 sekunder på “nyheder” og læste op, hvornår keramik-
markedet fandt sted.

Testperson 1: Resultatet var yderst tilfredsstillende, da der blev svaret hurtigt på alle 
spørgsmål, og der blev ikke klikket på andre faner end den rigtige. Dermed var det 
intuitivt og strukturen og navngivningen fungerede.

Testperson 2
Svar på spørgsmål 1: Keramik.
Testpersonen var lidt længere tid om at svare end testperson 1. Svaret i sig selv var 
tilfredsstillende, men det tog et par sekunder mere end testperson 1.
Svar på spørgsmål 2: København.
Testperson 2 fandt også frem også frem til de tre forhandlere af  landskabt, men var 
igen lidt længere om det sammenlignet med testperson 1. Det var dog stadig ved første 
klik, der blev valgt “forhandlere”.
Svar på spørgsmål 3: Den 2-3 december.
Testperson 2 klikkede som det første på “nyheder” og fandt frem til keramikmarkedet. 
Igen var det lidt langsommere end testperson 1.

Alt i alt var testen af  desktopversionen yderst tilfredsstillende. Der var ikke nogen for-
virring fra brugerne, og de fandt hurtigt og intuitivt svarene.

Test af  mobilprototype
Testperson 3
Svar på spørgsmål 1: Keramik.
Testperson 3 svarede hurtigt, at det var keramik der blev forhandlet på siden, hvilket 
var tilfredsstillende.
Svar på spørgsmål 2: København.
Testperson 3 fandt også ud af, at det blev forhandlet tre steder i København, men hav-
de	sværere	ved	det.	Det	tog	længere	tid,	og	vedkommende	klikkede	flere	steder	for	at	
finde	det.	Her	foreslog	testpersonen	at	“forhandlere”	blev	rykket	længere	op	i	burger-
menuen, da det gav bedre mening og var mere relevant.
Svar på spørgsmål 3: Den 2-3 december.
Vedkommende fandt hurtigt og problemfrit keramikmarkederne under “nyheder”.

Justeringer:
Eftersom	testperson	3	havde	svært	ved	at	finde	menupunktet	tforhandlere	har	vi	rykket	
den længere op i menuen, som vedkommende foreslog.
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KONCEPT

Samlet konklusion på afsnittet, endeligt koncept

Endeligt koncept
Vi har foretaget en analyse af  både forretningen, personen og ideologien bag 
Landskabt og er kommet frem til en strategi, der strækker sig over design, 
medieplanlægning og den digitale platform, der kommer til at udgøre vores 
primære produkt.

“Unikke, foranderlige og levende”
Sådan beskriver Grit Jansens selv sit arbejde og sine produkter. Og det er tre 
ord,	der	går	igen	flere	steder	-	Grits	direkte	kontakt	med	leren,	der	former	sig	
med en næsten implicit selvvilje til at blive noget særligt, i arbejdet med kemien 
og i det moment, ovnen åbnes og skaberen kaster det første blik på kreationer-
ne,	et	blik,	der	per	definition	overrasker.	Det	bliver	nemlig	aldrig,	som	man	hav-
de forestillet sig. Men intet går til spilde. Grimme kopper sælges i 2. sortering, 
knækket ler genbruges og lerrester bruges til småting som f.eks. julepynt. Land-
skabt er én stor organisk, foranderlig proces, hvilket også afspejles i de færdige 
produkter.	Der	findes	ikke	to,	der	er	ens,	og	det	er	netop	dét,	der	er	DNA’et	i	
Landskabt.

Digitalt univers
Hjemmesiden skal afspejle alt dette. Den skal give den besøgende et indblik 
i, hvilket univers, der gemmer sig bag Landskabt, fordre en nysgerrighed og 
danne grobund for en lyst til at opsøge og købe produkterne. Hjemmesiden skal 
være lige så levende og forskellige som selve produkterne - dog uden at gå på 
kompromis med brugervenlighed og konsistent design. 

Grafiske elementer og tekstur
For at styrke historien om Landskabt som værende noget unikt og organisk, vil 
vi	forsøge	at	differentiere	den	digitale	løsning	fra	de	konkurrenter,	der	ligger	i	
snæver	konkurrence	med	Landskabt.	Vi	vil	forsøge	at	implementere	grafiske	
elementer, farver og tekstur i vores design af  hjemmesiden. 
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proces

Dette afsnit dækker en del af  processen, og vi be-
finder	os	i	Implementfasen (Design Thinking). Pro-
cesafsnittet dækker også over design men det har 
også	fået	et	afsnit	for	sig	selv,	som	findes	umiddel-
bart efter dette pga. den store mængde materiale.
I procesafsnittet vil vi vise et eksempel på websi-
tets opbygning af  forsiden, i form af  simple wire-
frames og layoutdiagrammer.

Afsnittet indeholder desuden beskrivelse af  sitets 
infografik,	som	er	et	interaktivt	kort	over	Kø-
benhavn og forhandlere af  Landskabt. Procesaf-
snittet dækker også over eksempler på hvordan 
infografikken	er	udviklet	med	SVG,	CSS,	HTML	
samt JavaScript. Vores videoproces bliver også 
gennemgået i kommende afsnit.
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Beskrivelse
Alle wireframes er tegnet udfra formatet mobil portrait. Der er angivet grids 
for de øverste elementer men ikke for de dybere (grid i grid). Dette er layout-
diagrammet for forsiden, resten ses i bilagene (se bilag 7). 

PROCES

Layoutdiagrammer

article#modtager
main#main_content

div#navbox_desk
ul#nav_desk_ul

a

div#bullet

p.bold_nav

div#kampagne_container1
div#kampagnebillede1

div#firkant

div#kampagne_container1
div#kampagnebillede1

div#firkant

div#kampagne_container1
div#kampagnebillede1

div#firkant

div#kampagne_container1
div#kampagnebillede1

div#firkant

template#template

Den simple wireframe viser det overordnede grid 
i #modtager. De er brugt til at placere billederne.
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PROCES

Infografik 

Beskrivelse af  udvikling 
Vi	har	valgt	at	lave	interaktiv	SVG-grafik	som	er	blevet	integreret	på	vores	side	
under menupunktet: forhandlere. 
I stedet for kun, at vise Grit Jansens forhandlere som listevisning, har vi dertil 
også valgt at visualisere det ved at tilføje et kort over København. Her har vi 
udviklet et interaktivt kort, hvor placeringen af  forhandlerne er markeret med 
runde cirkler. Det er tydeliggjort at der kan trykkes på cirklerne, da de har en 
blinkende	effekt	hvor	de	skifter	farve	mellem	hvid	og	rød.	Når	der	trykkes	på	en	
cirkel, vises en boks med navn på den forhandler som er placeret ved netop den 
cirkel. 

Infografikken	er	udviklet	med	SVG,	CSS,	HTML	samt	JavaScript.	Der	vil	i	
dette afsnit blive beskrevet dele af  processen. 

SVG-filen	udvikles	i	Adobe	Illustrator,	hvor	det	er	vigtigt	at	hver	enkelt	ele-
ment, der skal animeres samt gøres interaktiv, ligger i sit eget lag. Herunder ses 
et procesbillede, hvor elementerne er blevet placeret i hver deres lag.  
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JavaScript
Her	beskrives	hvordan	vi	har	udviklet	infografikken	med	Javascript.	

Her	loades/hentes	SVG-filen.	

Infoboksene bliver fundet og dernæst skjult.

Vi	skal	nu	have	vist	infoboksene	når	der	klikkes.	I	ovenstående	kode	bid,	defineres	en	
click funktion, som tilføjes til cirklernes ID: points. 

Der klikkes her på funktion.

Her bliver det klikkede element fundet.

Det klikkede elements ID bliver fundet.

Her bliver infoboksene vist.

CSS 
Denne kode viser hvordan cirklerne er blevet animeret til at skifte mellem farverne rød 
og hvid. 
 

PROCES

Infografik, kodeeksempler 
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DESIGN

Video, idé og koncept

Beskrivelse 
Vi	har	udviklet	flere	videoer,	men	som	alle	udspringer	fra	hovedvideoen;	”Om	Land-
skabt”. Her beskriver vi idé og koncept. Videoer fylder meget i dag og gør det meget 
nemmere at blive informeret hurtigt og overskueligt. Det er også nemmere at huske 
den information man får i form af  en video og billeder, frem for hvis man f.eks. skulle 
læse sig frem til den. Det kan også hurtigt blive kedeligt, eller også bliver det måske slet 
ikke læst. 

Et billede/video siger meget mere end tekst og kan være med til at skabe større tillid 
og troværdighed. Video er også med til at gøre hele sitet mere levende. Video bringer 
bedre	mulighed	for	at	dele	budskabet	på	nettet	og	nå	ud	til	endnu	flere	personer	og	på	
den måde skabe endnu mere reklame og oplysning for, i dette tilfælde, Landskabt. 

Til Grit Jansens website har vi valgt at have to videoer samt trailer til sociale medier.  

Beskrivelse af  background video
Vi har valgt at lave en BG video til landing page, som er den første side man kommer 
ind på. Vi har valgt af  have en BG video, da det er en god måde at fange kundens 
opmærksomhed på og oplyse om værdien ved Landskabts håndlavede arbejde. Det er 
tydeligt hvad siden handler om, da video fortæller rigtig meget. Det er en god måde at 
introducere kunden for sitet og en lille del af  den ellers lange arbejdsprocess på.
 
På landing page bliver logoet også præsenteret for os for første gang som ident, hvilket 
også kan få kunden til at huske mærket Landskabt og Grit Jansen bedre til en anden 
gang, og på den måde også udskille sig for konkurrenternes hjemmesider og logoer. 

Beskrivelse af  præsentationsvideo
Vi har udover BG video også en præsentationsvideo at Grit Jansen og Landskabt. 
Videoen varer ca. 1,5 min og vises på fanen, ”Om Landskabt”.
Selvom om man ikke ser Grit Jansens ansigt, er det er en præsentationsvideo af  hende 
selv, mærket, værkstedet og arbejdsprocessen. Videoen skal give os indblik i den pro-
cess, der ligger bag at lave unikt håndlavet keramik.  

Præmis
Unikt, håndlavet keramik til en overkommelig pris.  

Log-line
Vi følger Grit Jansen, som er kvinden bag Landskabt, og hendes arbejde i værkstedet, 
fra æltning af  ler, til det færdige keramik skal brændes. 

Medvirkende
Grit Jansen

Koncept
Vi har valgt at vise video på Landingpage, ”Om Landskabt” og en trailer til sociale 
medier. Landingpagevideo er et langt skud på stativ af  Grits arbejde på drejeskiven. 
Enten sort/hvid eller farve. 

”Om Landskabt” er en længere video, hvor vi følger Grits arbejde, produktion af  en 
vase.	Videoen	består	af 	close	up,	point	of 	view	og	longshots.	Her	er	en	lighting	effect	
lagt på klippene. 

Trailer til SoMe er en kortere version af  Grits arbejde. Den skal friste eventuelle kun-
der og være en ”øjenåbner” for Grits nye hjemmeside. Traileren til SoMe har også en 
ident af  Landskabt’s nye logo. 

Dramaturgi
Videoen starter in medias res. Uden at vide hvor vi er, starter Grit med at forberede ler 
og begynder at arbejde på drejeskiven. Det bliver hurtigt tydligt at vi er på et keramik-
værksted.

Det vigtigste at få formidlet
Arbejdet
Kvalitet 
Håndlavet 

Det unikke
Atmosfære
Grit Jansens 
tilstedeværelse
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3-akts-modellen
Introduktion: Vi ser en person iført heldragt, personen kaster en stor klump ler ned i et 
bord med stor kraft. Første vendepunkt: scenen skifter og vi ser drejeskiven og hænder-
ne, der går igang med arbejdet. 
Konfrontation: Vi ser en drejeskive, to hænder og en klup ler. Vi følger hændernes ar-
bejde med leren, leret begynder at tage form og blive til noget. Der arbejdes nænsomt, 
hænderne dyppes i vand, leret tørres af, gøres vådt, tørres igen. Til slut tages leret, der 
nu har form som en skål, af  drejeskiven og placeres på en hylde.
Resolution: Personen står med ryggen til kameraet, blander pulver iført maske for ansi-
get.Vi ser en hånd lukke en ovn.

Modstand
Ler er ikke æltet nok
Ikke tilfreds med produktet

Shots/instillinger
Close up
Point of  View 
Long Shot

Pay-off
I forhold til SoMe skal brugeren helst gå til Grits nye hjemmeside, måske endda besøge 
butikken på Østerbro.
Brugeren skulle gerne få lyst til at købe de her unikke kopper, købe en "yndlingskop" 
som Grit siger.   

I videoen "Om Landskabt" skal brugeren få et indblik i processen og få en idé af  det 
tidskrævende arbejde ved håndlavet kvalitets-keramik samt følge keramikkerens "rejse" 
til det færdige produkt. 

Videon skal give brugeren lyst til at købe/bestille sit helt eget unikke produkt inspireret 
af  landskabet omkring os. 

DESIGN

Video, idé og koncept
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DESIGN

Video, storyboard

Beskrivelse
Vi har lavet et storyboard over hvilke skud, som skal med i videoen. Vi har tegnet sce-
nerne	ned,	så	vi	vidste,	hvad	der	skulle	filmes	samt	hvor	og	hvornår.	

Videoen	består	af 	fire	forskellige	scener	fra	forskellige	vinkler.	
Det er primært Grit vi ser i videoen samt hendes arbejde i værkstedet. Videoen skal 
forestille en normal arbejdsdag for en keramiker, og vi følger processen af  leret fra 
æltning, drejning, glasurblanding og brænding.  
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design

Følgende designafsnit kan kaldes for en beskri-
vende designmanual, hvor vi argumenterer for 
valg og fravalg. Afsnittet indeholder processen 
frem til vores endelige designmanual (se bilag 10).

Undervejs i vores designproces, hvor vi i Ambro-
se Design Thinking har bevæget os i ideate- samt 
selectfasen, har vi haft vores analyser in mente for 
at udvikle et design, der vil vække interesse hos 
netop Landskabts målgruppe.
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produktbilleder

skæve billeder

stemningfotostil

video

DESIGN

Inspiration, moodboards

tekstur
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activetheory.net (Se bilag 10)
Når man indlæser siden, starter identet. Det er vellyk-
ket	hvilket	flow	og	sammenspil,	der	er	mellem	identet	
og indgangen til siden. 

DESIGN

Inspiration, eksisterende hjemmesider

siffpristed.dk (Se bilag 10) 
På sitet er der en håndskrevet menu, som spiller godt 
sammen med Landskabts univers, da Grit Jansen 
arbejder med et håndværk og gerne vil have unikke 
produkter. 

sakspotts.com (Se bilag 10) 
Når man indlæser siden, går en video igang. Videoen 
er inspirerende, da den er simpel, men stadig sætter 
scenen, og indikerer hvilken stemning der er på siden. 

carcel.co (Se bilag 10)
Det samme som ovenstående eksempel med 
Saks Potts, gør sig gældende her. Her er det 
små klip, som tilsammen fortæller historien; 
eksempelvis hvordan, og af  hvem, det er pro-
duceret, hvilket vi har været meget inspirerede 
af, især ved udviklingen af  videokoncept. 

Grit Jansen, som står bag Landkskabt, nævnte i intervie-
wet, vi lavede med hende, at hun er inspireret af  Stine 
Goya (se bilag 10) og Goods hjemmeside (Goods, 2017). 

“Jeg	har	lavet	noget	med	grafisk	design,	så	jeg	kan	godt	
have	en	holdning	til,	hvornår	man	må	bruge	seriffer	og	
sådan noget. Men nej, det er ikke så vigtig. Det skal bare 
være læseligt. Men på en hjemmeside tænker jeg, at det er 
fedest at gøre det hele meget visuelt. Jeg har et par eksem-
pler, som jeg godt kan lide. Stine Goyas side er fed, og så 
kan jeg godt lide Goodscph.”

Vi	har	valgt	at	finde	inspiration	fra	Stine	Goyas	side,	samt	
dem vi selv har fundet, og ikke Goodscph. Det skyldes at 
Goodscph	ikke	differentierer	sig	nok,	fra	de	snævre	kon-
kurrenters hjemmesider.

Under afsnittet design, er det visualiseret hvordan vi har 
arbejdet	med	bl.a.	grafik	inspireret	af 	stinegoya.com.	

pollenlondon.com (Se bilag 10)
Her har vi været inspireret af  rammerne om billederne, 
samt den bevægelse der sker når man fører musen over. 

Egen inspirationGrit Jansens inspiration
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DESIGN

Logo, idéudvikling

Drejeskiven og det organiske har været vores primære 
inspirationskilder.	Der	er	leget	med	grafiske	elementer	
i form af  cirkler og streger. Der er blevet eksperimen-
teret	med	forskellige	typografier,	samt	størrelse	på	
forbogstaver. 

Den runde cirkel bliver hyppigt brugt i mange af  
forslagene, da selve logoet dermed naturligt passer i 
bunden af  vores klients keramik.  
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DESIGN

Logo, brugertest

Udvælgelse af  logo 
For at kunne udvælge et endeligt logo til vores klient Grit Jans-
ens univers udførte vi fem brugertest i form af  en tænke-højt-
test. Disse brugertests var de første, vi lavede på logoerne. 

Beskrivelse af  test  
Hver brugertest blev gennemført med én interviewer samt en 
observatør/skribent.  

Hver	test	startede	ud	med,	at	testpersonen	fik	en	præsentation	
af  vores klient Grit Jansen og hendes produkter. Dette var for 
at give vores testperson en idé om, hvilket univers logoet skulle 
passe	ind	i.	Herefter	fik	testpersonen	stillet	følgende
opgaver:
 
- Du skal nu kigge på disse 6 logoer og fortælle hvad du tænker 
om hvert enkel (tænke-højt-test)

- Til sidst vil vi gerne bede dig om at udvælge et logo, som du 
mener passer godt ind i Grit Jansens univers.

Produkterne, der blev vist til testpersonerne ved udførelsen af  
testen, ses til højre. 

Forstsættes på næste side
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DESIGN

Logo, brugertest

Her ses udvalgte svar fra tænke-højt-testen. 

“Det sort hvide gør det tørt” 

“Bjergene er lidt barnlige”

“Meget enkel, 
 fokuserer ikke kun på en 
serie”

“Svært ved at se koblingen 
mellem det illustrative og 
keramikken, forstår ikke hvad det skal 
forestille”

“Afspejler	ret	fint	navnet	
landskabt, behøves måske ikke at stå 
Landskabt”

 “Kunne være logo til hvad som 
helst, men kunne stadig være 
fint	i	bunden	af 	hendes	kera-
mik”

“Det minder mig om et arkitekt logo”

1

“Tingene	flygter	fra	hinanden”	

“S’et forsvinder” 

“Kunne være for et urmærke” 

“For mange streger”

“Vandet giver ingen meningen”

“Mangler noget kontekst”

“Samme stregtykkelse,  fungerer ikke”

2

3

4

5

6
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DESIGN

Logo, endeligt

Konklusion
På baggrund af  vores testresultater kom vi frem til, at vi ville lave et 
logo med et mere organisk udtryk. Vi ønskede at arbejde på at vores 
stregtykkelser	ikke	var	ens,	da	de	ellers	kom	til	at	flyde	sammen.	
Udover det skulle vi prøve at fokusere på at logoet ikke kun kom til, 
at repræsentere én af  vores klients keramikserier men derimod hele 
hendes univers. Hertil ville vi også gerne prøve at gå væk fra det 
sort/hvide og eksperimentere lidt med farver. 

Det endelige logo har, med de skæve og ujævne cirkler, fået et blø-
dere og mere livligt udtryk. Vi har valgt at Grit Jansen står skrevet 
med små forbogstaver, da det er en ting Grit altid har gjort, når hun 
har skrevet sine intialer under sin keramik. Cirklerne er inspireret af  
den drejeskive keramikken bliver formet på. 

I forhold til logoets farve kan det fungere i to farver. Begge farver 
er valgt ud fra vores farvepalette. På sitet har vi valgt at bruge det 
beige	logo,	da	det	står	i	fin	kontrast	til	den	mørkegrønne	baggrund.	
Omvendt har vi til identen valgt at bruge det mørkegrønne logo, da 
det her skal fungere oven på en video med et lyst overlay. 
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Identen varer ca. 5 sek og er bygget op på følgende måde: 
Cirklerne starter med at være helt små, hvorefter de på skift gradvist bliver synlige. 
Samtidig med at cirklerne vokser og bliver synlige, roterer de samtidigt. En rotation 
der er inspireret af  drejeskiven. Rotationen fortsætter indtil alle cirkler er synlige 
i deres rigtige størrelse, samt er på deres rigtige placering. Herefter bliver navnet 
“Landskabt” synligt og til sidst “grit jansen”. 

Et af  formålene med denne ident var, at den skulle fungere til videoer på de sociale 
medier. På baggrund af  det har vi valgt at gøre den kort, samtidig med at den ingen 
lyd har. Vi har valgt at lave identen uden lyd, da den på den måde nemt kan placeres 
over videoer der i forvejen har lyd. 

Vi har valgt at bruge identen på vores landingpage inden man trykker videre til 
Landskabts hjemmeside. Herudover bliver den også brugt i vores trailervideo til 
Instagram. 

DESIGN

Ident
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DESIGN

Farvepalette 

Udfra moodboards og andet materiale har vi udviklet forskellige farvepaletter i 
Adobe Color. 

Vi valgte at gå videre med den grønlige og den rødlige, da de er komplimentær-
farver, samt giver den stemning som vi ønsker af  ro (de grønne og brune farver), 
men også et legende univers, som den rødlige farvepalette bidrager til. Ved ud-
vikling af  den endelige farvepalette, er der tilføjet en hvid farve, men også sorte-
ret ud i nogle af  farverne, fra de to vaglte farvepaletter, for at holde et konsistent 
design ved få farver. Netop et konsistent design har vi også arbejdet os hen imod, 
ved at bruge farver i samme tone samt førnævnte komplimentærfarver. 

541417

Endelig 
farvepalette

e0a7bf

272a24

1017158a633f

bb985e

d1b58d

ffffff

Kombination af  disse to paletter er udvalgt. 
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DESIGN

Font 

I starten af  designfasen kiggede vi på, hvilke fonte, der matchede den stemning og udtryk, vi 
gerne	ville	have.	Med	inspiration	fra	Siff	Pristeds	hjemmeside	(Se	bilag	10)	,	eksperimenterede	vi	
med en håndskreven font. Vi eksperimenterde også med fonten Arial, som ses øverst, da lignende 
fonte optræder på nogle af  de sider, som vi er inspirerede af. Alle eksperimenterne er foretaget ud 
fra de sites vi er inspirerede af, og derefter har vi holdt det op imod vores konkurrentanalyse, for 
at	vurdere	om	den	også	differentierede	sig	fra	andre	keramikere.	

Alle fontene blev afprøvet udfra vores valgte farvepalette for at have det i en kontekst. 

Efter at have eksperimenteret med fontene gik vi tilbage og kiggede på Stine Goyas hjemmeside 
(Se bilag 10) igen. Her bruger de den samme font konsekvent, men varierer den i størrelse, tykkel-
se	samt	versaler	og	kapitæler.	Vi	erksperimenterde	med	at	finde	lignende	skrifttyper	med	seriffer,	
og at bruge det samme koncept med at bruge en fontfamilie og variere den. Samtidig har de hos 
Stine Goya skrevet med småforbogstaver, hvilket vi også gik videre med i vores eget design. 

I	forhold	til	differentiering	ville	det	være	problematisk	at	lade	sig	inspirere	så	kraftigt,	hvis	inspi-
rationskilden	var	en	snæver	konkurrent,	men	da	Stine	Goya	er	et	mode-	og	beklædningsfirma,	er	
det ikke tilfældet. 

Vi har valgt at gå videre med den nederste fontfamilie, Baskerville. 

Inspiration fra stinegoya.com (Se bilag 10). 

Valgt
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DESIGN

Layout, første visualiseringer

Her ses første eksperimenter i forhold til design ud fra vores valgte informationsarki-
tektur.	Her	ses	at	vi	inddrager	farvepaletten,	stadig	flere	fonte,	da	den	endelige	ikke	
var valgt endnu, men også eksperimenter ifht. logo i samspil med omgivelserne. 

Her eksperimenteres der med udseende på menu, farve samt kompisition. 
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DESIGN

Layout, visualiseringer fortsat

Mørkt bud 
Her ses eksperimenter med farve, teksur, for-
skellige	logoer,	komposition,	grafiske	elementer,	
samt placering af  menu. Den grønne baggrund 
differentierer	sig	meget	fra	snævre	konkurrenters	
hjemmesider,	og	man	vil	finde	hjemmesiden	let	
genkendelig pga. den traditionelle farve blandt 
konkurrenternes hjemmesider. 

Hvidt bud
Den hvide baggrund derimod, skaber ro, genken-
delighed, ifht.  andre (keramikeres) hjemmesider, 
samt giver mere fokus til billedmaterialet pga. 
den er så neutral. Derfor tilføjede vi noget tekstur. 
Teksturen bidrager til den stemning vi ønsker 
for at skabe for Landskabt, som bla. dækker over  
håndværk og unika. Netop derfor eksperimente-
rede vi også med at tilføje tekstur til den grønne 
baggrund. 

Foreløbig status
Vi holdt mulighederne åbne, og valgte ikke en 
endelig baggrundsfarve endnu. I stedet eksperi-
menterede vi med andre elementer, som ses på 
følgende sider. 
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DESIGN

Billedstil

Da Landskabt er en nystartet virksomhed, havde vi ikke meget billedemateriale at 
arbejde	med;	kun	fra	Landskabts	Instagramprofil	(Se	bilag	10),	som	er	i		for	dårlig	
kvalitet til at have på en hjemmeside. Derudover ønskede vi en anden stil på hjemme-
siden. Selvom den stadig skulle emme af  håndværk og unikadesign, ville vi gerne lave 
flere	photoshoots,	hvor	vi	tog	keramikken	ud	fra	værkstedet	og	bragte	det	i	en	lidt	skæv	
kontekst. En kontekst som er inspireret af  seriens navn, inspiration og ophav, men som 
også tydeliggør at de tre serier har hver deres univers.

For serien Etna, var det de rå sten, samt farvespillet, mellem de kolde sten og den farve-
de skum, vi fremstillede, som skulle udgøre det skæve element, men også sende referen-
cer tilbage til vulkaner og naturen omkring. 

For Tivoli arbejdede vi med et varmere udtryk, både i belysning samt baggrund, som 
er	den	matchende	graffiti	-	det	skulle	sætte	en	legende	og	fri	ramme	om	den	sprælske	
keramikserie. 

For serien Vandkant arbejdede vi direkte med at placere keramikken i vandet. Produk-
terne er meget ensformige i deres udtryk modsat f.eks. tivoliserien, og derfor arbejdede 
vi mod et mere roligt og harmonisk udtryk. 

Oprindeligt havde vi en idé om at have mennesker med på billederne, men vi valgte at 
udelade disse, da vi ikke havde mulighed for at afspejle eller imødekomme målgruppen 
på den måde. Det samme galdt for f.eks. billederne til Vandkantserien; her havde vi 
også	en	idé	om	at	have	mad	med	på	billedet,	men	da	vi	fik	det	visualiseret,	fungerede	
det bedre med produkterne i fokus foruden maden. Til højre ses et lille udpluk af  nogle 
af  de billeder, som blev fravalgt (her er det fra Vandkantserien). I Bilag 8 kan man se 
vores oprindelige idé om, samt planlægning af, photoshootet (se bilag 8).  

Etna Tivoli Vandkant

Udsnit af  fravalgte billeder
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DESIGN

Layout, visualiseringer med billedmateriale

Efter at have produceret fotomateriale, arbejdede vi 
med placering af  det på siden. Vi havde nu sat en stem-
ning gennem både billedmaterialet samt gennem det 
forløbige design. Begge skal gerne kunne fungere som 
helhed på hjemmesiden, for at udvikle et konsistent 
design.

Derudover blev der arbejdet videre med farver og kom-
position med fokus på at arbejde konsistent, men også 
at gøre det brugervenligt, i form af  at teksten f.eks. skal 
være letlæselig. 
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DESIGN

Grafiske elementer

De	grafiske	elementer	består	af 	rammer	om	billedmaterialet	m.m.	samt	den	
grafik	der	ses	øverst	på	sort	baggrund.	

Grafikken	startede	som	streger	alene,	uden	ringe	m.m.,	som	man	kan	se	
på de forrige sider. Den har udviklet sig til at være til stede på forsiden i tre 
versioner:	cirkler,	streger	og	kombinationen	af 	de	to.	Vi	bruger	grafikken,	til	
at skabe et livligt og unikt udtryk på siden. 

Farverne, som er vist her, er bestemt ud fra farvepaletten, samt at det kom-
plimenterede den grønne baggrund godt. Ved den hvide baggrund, synes vi 
at	grafikken	var	mere	tydelig	med	en	sort	stregfarve	i	stedet.	

Vi	traf 	den	endelige	beslutning	om	grafikken	og	valgte	af 	lukke	denne	
proces af  - vi anvendte principperne bag Vandfaldsmodellen fremfor det 
iterative proces (Design Thinking). Man kunne godt have arbejdet mere med 
grafikken,	udviklet	flere	bud	på	dets	former	og	så	derefter	udvalgt.	Vi	har	
primært eksperimenteret med stregtykkelse og farve. 
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Forløbigt designforlag Eksperimenter med font Ny iteration

Iteration
Efter at have udarbejdet et forløbigt designforslag, udfra vores idé med at bruge 
den samme fontfamilie til al tekst, synes vi dog at det manglede noget kontrast. 

Vi eksperimenterede med at tilføje en font til overskrifter, H1. Dertil prøvede vi 
også at tilføje en farve - nemlig gøre logoet beige i stedet for hvidt. Vi valgte at gå 
med det sidste forslag om at ændre logoets farve, da det dermed så tydeligere ud 
og skabte kontrast.  

Samtidig er det godt at have logoet synligt, så det bliver set af  brugeren, og 
dermed øger sandsynligheden for at brugeren vil genkende det på sociale medier, 
produkter eller lignende. 

DESIGN

Samlet indtryk



56

DESIGN

Styletile

541417

Farvepalette

e0a7bf

272a24

1017158a633f

bb985e

d1b58d

ffffff

Tesktur, former og grafik

Rektangler, som placeres i en komposition 
med billedmateriale. Stregtykkelsen er fra 2-3 
pkt. Farvekoder: 8a633f, d1b58d, e0a7bf.

De	grafiske	elementer	har	stregtykkelsen	0.5-
2,	og	farvekoderne	e0a7bf,	ffffff,	e0a7bf.

Teksturbaggrunden, der er bag teksten her, 
anvendes både i denne grønne udgave (bag-
grund) samt den hvide (burgermenu). 

H1
Baskerville, Semibold, pkt. 43

Fonte
Alle størrelser er angivet for desktop

Baskerville, Semibold, pkt. 16

menu1

menu3

Baskerville, Regular, pkt. 13

menu2

Baskerville, Regular, pkt. 13, 0.5 pkt. streg

H2
Baskerville, Semibold, pkt. 13

Brødtekst
Baskerville, Semibold pkt. 13 og 16

H3
Baskerville, Regular pkt. 16, farve: e0a7bf

H4
Baskerville, Regular pkt. 39.5, til citat

H5
Baskerville, Semibold pkt. 22, til kontaktinfo

Ikoner

Logo

Billedstil
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DESIGN

Endeligt design

Her ses forsiderne for de forskellige devices i både portræt- 
og landskabsformatet. Resten af  siderne ses på den endelige 
hjemmeside. 

Fortsættes på næste side

Tablet, landskab

Tablet, portræt

Mobil, landskabMobil, portræt
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DESIGN

Endeligt design, designkoncept

Konklusion 
På baggrund af  vores analyser, og designpro-
cessen, er vi kommet frem til dette resultat. 

Da	vi	gerne	ville	differentiere	Landskabt	fra	
dets snævre konkurrenter, gik vi videre med 
den grønne baggrund med tekstur. 

Kort opsummeret bygger vores designkoncept 
på livlighed, unikt univers, æstetik, farver, 
håndværk samt historien bag Landskabt. 

Mangler 
Vi har i processen skitseret digitalt i stedet for 
analogt. Det har haft sine svagheder, primært 
i forhold til brugertests. Når man udfører en 
test, og man viser testpersonerne et digitalt 
udkast, kan de se det som en færdigt produkt 
i højere grad end en skitse. Dette kan være 
problematisk, da testpersonerne er mindre 
tilbøjelige til at sige deres mening - det skyldes 
at de digitale skitser ser mere færdige ud, end 
hvis de var analoge. Analoge skitser er ofte 
lavet tidligere i processen, og det tyder derfor 
på, at de er lettere at ændre.
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Konklusion og perspektivering
Landskabt	er	en	unik	fisk	i	havet	-	et	hav,	der	er	præget	af 	konkurrence	dels	fra	
større kæder og dels fra andre keramikere af  samme størrelse. Havets enorme 
størrelse - i forhold til Landskabts - udsætter virksomheden for et helt centralt 
problem: For hvordan skiller man sig ud i mængden?

Dette spørgsmål har vi besvaret gennem analyser, observationer, vurderinger, 
tests, justeringer, “vandfalds-beslutninger” og iterative processer. Vi har analyseret 
målgruppen gennem kvalitative og kvantitative undersøgelse dels via interview 
med Grit Jansen og dels via spørgeundersøgelser målrettet. Vi har kortlagt selve 
virksomheden via SWOT samt BMC og markedet omkring via Skydeskivemodel-
len, vurderet hvilke konkurrenceparametre, der gør sig gældende på netop dette 
marked og undersøgt hvilke, Landskabt kan styrke sin konkurrencedygtighed på. 
Vi har undersøgt konkurrenternes hjemmesider og vurderet, hvor Landskabt kan 
skille sig ud. Det koncept, vi er nået frem til, dækker over branding, storytelling, 
SoMe-strategi, design og implementering. Vi har testet konceptet på forskellig 
vis; Card Sorting til IA strukturen, Prototypetest til implementering af  IA samt 
foreløbigt design/layou og tænkte-høj-test under logoudviklingen. Hele vores 
proces er dokumenteret og planlagt nøje, hvilket har givet os et klart overblik over 
arbejdsopgaverne samt deadlines.

Svaret på spørgsmålet kan forklares således: Den primære målgruppe er for nuvæ-
rende “overskudskvinden” i 30’erne med forstand på interiør og design. Dernæst 
kommer	der	flere	og	flere	mænd	på	listen	over	følgere	på	instagram,	ligesom	
målgruppen er noget ældre, når Landskabt deltager i markeder. Der er således 
flere	målgruppesegmenter	at	tage	højde	for	-	fælles	for	alle	er,	at	Landskabt	falder	
i deres smag - dvs. unikke, rustikke og håndlavede produkter. Derfor er det vigtigt 
at visualisere både det færdige produkt og processen i værkstedet. Det er den nære 
historie, Grit Jansen gerne vil formidle med Landskabt - for den nære historie er 
relevant for alle, som hun udtrykker i interviewet.
For at fremhæve Landskabts hjemmeside blandt de mange keramikeres sider er 
det væsentligt at tage valg, der står i modsætning til de hjemmesider, der repræ-
senterer andre keramikere i snæver konkurrence. På den baggrund har vi taget 
utraditionelle valg om farvepalette og særligt baggrundsfarven på hjemmesiden.  

Mangler
 (Dette hører til under Learn i Design Thinking). 
En funktion, som vi hurtigt fandt vigtig, er muligheden for at oversætte siden til 
engelsk. Denne funktion er integreret i designet men ikke implementeret i koden. 
Det er et fokusområde man bør have fremadrettet. Det samme gør sig gældende 
under “produktserier”, idet knapperne “send besked” ikke leder til den formular, 
vi havde planlagt. Disse to mangler er relativt store svagheder, da de forhindrer et 
udenlandsk publikum i at tilgå informationerne på hjemmesiden samt i nogen 

grad besværliggør muligheden for at kontakte Grit Jansen. Kontaktinformationer 
er	at	finde	under	“kontakt”	men	altså	ikke	på	“produktserier”,	hvilket	bør	imple-
menteres, hvis løsningen skal afspejle de analyser, vi har gjort os, til fulde.

I forhold til at anvende den valgte fontfamilie, Baskerville, som vi har brugt i de-
signet,	var	der	en	udfordring.	Da	vi	ikke	kunne	finde	den	på	Google	Fonts,	brugte	
vi i stedet Libre Baskerville til selve hjemmesiden. 

Samlet konklusion 
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Kampagnebilleder
Produktserie: Vandkant. 
Skud	1:	Person	står	i	vandet	og	spiser	af 	en	tallerken,	evt.	spaghettig.	Her	anvendes	fisheyeobjektiv.	
Skud	2:	En	kaffekop	fyldt	med	tang/spaghettig,	der	ligger	i	vandkanten
Skud 3: En person “skovler” vand i en kop.
Rekvisitter/metaeriale: håndklæde, tæppe, stativ, kogt spaghetti
Lokation: Svanemøllen/Amager (strand).

Produktserie: Etna.
Skud 1: Vi ser en person i mørkt, jordfarvet tøj med en transparent opvaskebalje fyldt med enten sand/grus eller lyserødt sæbeskum.
Skud 2: En person hænger i benene og vasker op.
Skud 3: Produkterne placeres på kampesten.
Rekvisitter(materiale: viskestykke, opvaskebalje + børste, rød frugtfarve, sæbe, stativ
Lokation: Svanemøllen/Amager (strand).

Produktserie: Tivoli.
Skud	1:	Candyfloss/popcorn/lyserødt	skum	i	produkterne	på	kontrastfyldt	lokation	(under	broen	ved	Bispebjerg	st.)
Skud	2:	Candyfloss/popcorn/lyserødt	skum	i	produkterne	på	kontrastfyldt	lokation	(under	broen	ved	Bispebjerg	st.)
Skud	3:	Candyfloss/popcorn/lyserødt	skum	i	produkterne	på	kontrastfyldt	lokation	(under	broen	ved	Bispebjerg	st.)
Husk:	Opvaskesæbe,	mælkeskummer/flaske	til	at	ryste,	rød	farve,	popcornmaskine.
Lokation: Under broen ved Bispebjerg st..

Billeder vi skal tage hos Grit Jansen
Produkstabel.
Skud af  butikken.
Grits hænder.
Grit arbejder på drejebænken.

Videomateriale
Landingpage: Skud af  Grits arbejde på drejebænken. Hænder i ler. Ét langt skud fra én vinkel. På stativ. Loop. Lukker/åbner ovnen. 
Om	Landskabt:	Skud	af 	Grits	arbejde	med	flere	klip	af 	situationen/hendes	gang	i	værkstedet.	
Kontakt: “Stilskud” af  butikken udefra. Loop. 
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Klient: Landskapt v/ Grit Jansen
Interviewer: Kamille Rye
Skribent: Tea Grønnemose
Fotograf: Anna Olsen
Observatør/filmproduktion: Jasper Milvang
Observatør/fotograf: Søren Hermansen
Medinterviewere: Tea Grønnemose, Anna Olsen, Søren Hermansen og 
Jasper Milvang

Torsdag d. 24 november, 2017
Vi møder Grit i hendes værksted på indre Østerbro. I virkeligheden er det Sussis 
værksted, og det er lige dele butik og værksted. Stedet hedder Woaw Design. Grit har 
lejet sig ind og startet sin virksomhed, Landskabt, side om side med Sussis. Butikken er 
lille, men der er plads til de to keramikere - og os: 5 studerende, vores mikrofoner og 
bærbare. 

Hvad er din baggrund? 
“Jeg er uddannet på kunstakademiets designskole og før det, var jeg skrædder. Så jeg 
har arbejder i mange forskellige materialer. Men det har altid været landskaber og 
menneskers forhold til dem, der har været interessant for mig, så det var meget natur-
ligt at det her skulle hedde Landskabt.”

Hvad kendetegner dit arbejde?
“Jeg kan godt lide, at hver ting har en historie, som man kan relatere til. Der er ingen 
af  mine ting, der er ens. Jeg har en serie, der hedder Etna, og det hedder den fordi jeg 
var på Sicilien i foråret og gik oppe på vulkanen Etna, hvor jeg samlede lavastøv, og 
det er det, jeg har dekoreret kopperne med. I processen kan man aldrig vide, hvordan 
det kommer til at se ud, nogle gange bliver det stribet, andre gange bliver det prikket, 
og det er derfor at den enkelte kop ser meget forskellig ud fra de andre kopper i serien. 
(...) Det kan jeg meget godt lide, at hver ting er unik og har en historie. Både i forhold 
til mit arbejde og rejsen til Sicilien, men også så man kan få sig en yndlingskop og 
danne en personlig relation til tingene. De er alle sammen unikke.”

Hvor ser du dig selv om 10 år?
“Jeg håber og tror, at jeg stadig arbejder med keramik her i København, måske også 
med andre materialer, men stadig med landskab som omdrejningspunkt. Jeg har tid-

ligere arbejdet for Københavns Kommune og brugt borgerinddragelse, og det kunne 
jeg godt tænke mig at lave igen - men med keramik. Det kunne være kopper, men det 
kunne	også	være	fliser,	der	er	særlige	for	deres	omgivelser.	Men	jeg	har	ikke	lyst	til	at	
starte en fabrik.“

Jeg så nogle billeder på din Instagram af  noget fortov - er det noget, du har været 
involveret i?
“Ja, det var før jeg begyndte at lave keramik. Jeg har lavet forskellige kunstprojekter. 
Det her er en granitsten, jeg har laserskåret i. Lige nu fokuserer jeg mest på brugskunst 
og hverdagsting, men jeg har også udstillet og lavet kunstinstallationer, og jeg kunne 
sagtens se en blanding af  de to. Hverdagsting og mere kunstprægede ting. Så ønske-
scenariet om 10 år er, at jeg kan leve af  det, og at jeg både laver kopper, som man kan 
drikke	kaffe	af,	men	også	lidt	større	projekter.	“

Kan du ikke leve af  det nu?
“Nej, men det er okay, jeg har givet det en time-frame. Så må jeg få et arbejde ved 
siden af, men lige nu vil jeg gerne bruge min tid på det her.”

Hvilke værdier vægter du højt i dit arbejde?
“Jeg vægter højt, at det er noget, der er lavet her i København, at jeg ikke får noget 
produceret et andet sted. Jeg ved ikke om det kan kaldes bæredygtigt, det er ikke spe-
cielt bæredygtigt at lave keramik. Altså jeg bruger alt mit ler, som ikke bliver til noget, 
som falder sammen eller knækker. Det er både af  økonomiske årsager, men også fordi 
jeg ikke bryder mig om spil. Alt mit julepynt er faktisk lavet af  restler.”

Du har været lidt inde på det, men vil du uddybe hvilke værdier, du vægter højt som 
person?
“Ja… Nu har der jo lige været kommunalvalg, så man burde jo nok have tænkt over 
det. Altså jeg synes, at sådan noget som bæredygtigthed og den slags er vigtigt. Jeg 
synes ikke at man bare skal købe halvtreds af  mine kopper. 
Det ville selvfølgelig være dejligt, men jeg synes man skal købe én, og så bliver det ens 
yndlingskop.	Jeg	har	ikke	lyst	til,	at	der	findes	så	mange	af 	hver	ting,	men	at	der	findes	
en enkelt af  hver ting, som man kan beholde i mange år.”

I hvor høj grad anser du det som en forretning? På en skala fra hobby til mega-busi-
ness.
“Jeg tror, jeg ville placerer mig midt i. For det er ikke en hobby, altså det er min kar-
riere, det er det her, jeg skal leve af, men jeg har ikke et ønske om, at det skal blive en 
virksomhed med mange ansatte. 
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Jeg vil gerne sælge til hele verden, men det behøver ikke at være i rigtig mange bu-
tikker i hele verden. Det skal ikke være hobby, men jeg vil heller ikke have, at det skal 
masseproduceres.”

Har du nogen holdning til køn og kønsfordeling indenfor dit fag?
“Nej. Jeg er ikke glødende feminist, jeg har aldrig rigtig gået op i køn. Jeg tænker ikke 
rigtig over det. Men sjovt nok har jeg en del mandlige følgere på min Instagram, og 
det overrasker mig. Jeg havde en lidt gammeldags forestilling om, at det var over-
skudskvinder i 30’erne, der interesserede sig for sådan noget. Så det kommer lidt bag 
på mig, men jeg synes heller ikke, at mine værker appellerer mere til kvinder eller 
omvendt.”

Er det hverdagsting, du laver? Frem for at dække op til et stort selskab?
“Ja,	jeg	vil	gerne	være	med	til	at	hylde	hverdagen,	fordi	det	er	dem,	man	har	flest	af 	i	
forhold til fester. Det er også derfor, jeg er startet ud med at lave kopper og tallerkner 
og ikke store piedestaler eller lagkagefade. Det vil jeg også gerne lave, men jeg kunne 
rigtig godt tænke mig, at lave de ting, som man spiser morgenmad af.”

Hvis du skulle beskrive din visuelle stil hos dine produkter med 3 ord?
“Unikke, foranderlige og levende. Levende fordi, de ser forskellige ud fra forskellige si-
der. Den her skål ser ud på én måde på den ene side og en anden måde på den anden 
side. Måden som glasurene spiller sammen på, der ved man aldrig rigtig, hvad der sker 
i processen. Det er altid meget nervepirrende at åbne en ovn. Man kan åbne en ovn 
med 200 kopper, og så er det hele bare noget juks, fordi man har dyppet i glasuren i 2 
sekunder og ikke 2,5 sekund. Det er både levende for mig, at lave det, men det håber 
jeg også, at man kan se. Jeg kan også meget godt lide, at jeg ikke har fuld kontrol i 
processen.”

Kasserer du så de 200 kopper?
“Der er nok en køber til dem. Nogle gange er de ting, jeg ikke selv bryder mig om, 
pæne	for	andre.	Og	så	kan	jeg	lave	ting,	som	jeg	synes	er	det	flotteste,	jeg	har	lavet,	
som overhovedet ikke sælger. Men selvfølgelig, jeg vil gerne kunne stå inde for det. Så 
hvis jeg ikke kan stå inde for det som designer, så kan det sælges i 2. sortering for en 
50’er stykket. Jeg kan ikke lide at smide noget ud.”

Du er overrasket over de mandlige følgere, men hvem er dine kunder egentlig?
“Det	er	meget	blandet.	De	fleste	er	nok	kvinder	i	30-40	års	alderen.	Og	så	har	jeg	lige	

lavet julepynt og været på et Finders Keepers julemarked, hvor der var mange ældre, 
der købte. Det er ikke så vigtig for mig, hvem der køber. Altså hvis jeg skal have en 
hjemmeside,	skal	den	kunne	appellere	til	flere	grupper.	Det	skal	også	både	være	til	
private og virksomheder. Jeg har også kontakt med en butik i Paris, der måske vil have 
mine ting, og jeg skal på marked i Berlin, så den skal også kunne oversættes, så uden-
landske kunder kan læse med.”

Har du tænkt over at du kommunikerer udelukkende på dansk på din Instagram?
“Ja, det har jeg tænkt meget over. Og så har jeg besluttet at gøre det på dansk. Det er 
måske ikke så ambitiøst, men jeg kan godt lide, at det er nært. Jeg har jo følgere, nu 
har jeg kun 350 eller sådan noget, men 200 af  dem er måske danskere, og så er der en 
plastikkirurg fra Taiwan eller en fra Oregon, så det er meget blandet. De forstår måske 
ikke, hvad jeg skriver om, men jeg synes bare det er meget hyggeligt… hyggeligt er 
måske et mærkeligt ord. Nært! For den historie vil jeg også gerne fortælle, at det hele 
er lavet her i København. Og jeg tænkte også meget over, om det skulle hedde Land-
skabt eller Landmade. Men jeg ved også, at sådan noget er fuldstændig ligegyldigt med 
tiden. Nu starter det som noget, der giver mening for mig, og når jeg på et tidspunkt 
bliver stor og kendt, så siger man bare Landskabt uden at tænke over det. Men jeg har 
gjort mig overvejelserne, og jeg har valgt den nære historie. Den nære fortælling kan 
også være relevant for en, der sidder nede i Taiwan.”

Hvor sælger du mest? Hos dine to forhandlere, på markederne, mund-til-mund eller 
andet?
“Det er på markeder.”

Hvor tit er du på markeder?
“Jeg har jo ikke den store erfaring at trække på. Jeg har lige været på Finders Keepers, 
og så har jeg 3 julemarked. Hvis jeg havde et marked en gang hver anden måde eller 
mere… Det er også meget sæsonbetonet, så man kan sige, at jeg gerne vil have 5-10 
julemarkeder og så 5-10 sommermarkeder.”

*Grit	og	gruppen	taler	frit	i	nogle	minutter	og	kommer	ind	på	grafik	og	opsætning	af 	
hjemmesider.*

“Jeg	har	lavet	noget	med	grafisk	design,	så	jeg	kan	godt	have	en	holdning	til,	hvornår	
man	må	bruge	seriffer	og	sådan	noget.	Men	nej,	det	er	ikke	så	vigtig.	Det	skal	bare	
være læseligt. Men på en hjemmeside tænker jeg, at det er fedest at gøre det hele meget 
visuelt. Jeg har et par eksempler, som jeg godt kan lide. Stine Goyas side er fed, og så 
kan jeg godt lide Goodscph.”
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Er der noget indhold, der skal være med? I forhold til menupunkter og inddeling af  
sitet.
“Jeg gad godt at have en webshop. Og så tænker jeg, at der skal være en ideologi. Den 
behøver ikke handle om mig, men ideologien bag keramikken. Og så skal produkterne 
hver især være præsenteret i de forskellige serier. Goods har sådan en funktion, hvor 
man kan se, hvad der sker lige nu. Og det tænker jeg kunne være meget fedt.”

Altså en kalender?
“Ja, lige præcis.”

Ville det være relevant for dig at kunne opdatere dine kunder om din arbejdsproces - et 
billede fra en af  dine rejser, procesbilleder eller andet?
“Ja, det synes jeg. Helt sikkert. Både som en slags rejsedagbog, som kan være små 
situationer f.ek.s nu sætter jeg en ovn over, sådan lidt ligesom Instagram, så siden blev 
levende. Ikke tekst, det får jeg ikke gjort. Og det skal ikke være noget, der kommer op 
hver	dag.	Jeg	har	en	serie,	der	hedder	Vandkant,	og	der	kunne	jeg	godt	finde	på	at	
have nogle billeder af, hvad jeg forstår ved vandkant. For det kan jo både være bræn-
dingen mellem vand og sand, men det kan også være ude på Christianshavns Kanal. 
Jeg har en folder på min computer med fede billeder, men det kan være alt muligt.”

Hvor mange serier har du?
“Jeg har tre. Det er Vandkant, Etna og Tivoli. Landskabt lyder meget naturagtigt, men 
det behøver det ikke at være. For mig er en motorvej også et landskab. Tivoli er min 
humør-serie.”

*Snakken	flyder	igen,	og	vi	taler	om	et	online	univers.*

“Det	må	meget	gerne	være	flot.	Når	vi	snakker	om,	at	jeg	selv	skal	poste	indhold,	så	
skal det ikke være sådan nogle ‘snaps’ (snapchats, red.), som lige viser, at nu går jeg her. 
Det må gerne være kunstnerisk og abstrakt, så folk selv kan drømme sig hen.”

Den sidste del af  interviewet handler om din måde at drive virksomhed på, men inden 
vi går videre, vil vi gerne spørge dig, hvad du håber på at få ud af  samarbejdet med 
os?  
“Det	er	nogle	gode	spørgsmål	i	stiller,	som	gør	at	man	reflektere	over,	hvor	det	egentlig	
er, man skal hen. Og så glæder jeg mig til at se andres fortolkning af  min verden. For 
er det i virkeligheden den historie, jeg fortæller, i også ser? Formår jeg at formidle den? 

Jeg	ved	jo	slet	ikke,	hvad	jeres	kompetencer	er	indenfor	grafik	eller	kodning,	jeg	er	bare	
glad, hvis vi ender med en plance af  jeres idé, men selvfølgelig ville det være fedt med 
en hjemmeside.” 

Vi vil gerne give dig vores projekt og eventuelt færdiggøre det efter eksamen.
“Det vil jeg super gerne. Det ville være mega fedt.”

Jeg opdagede lige, at jeg har glemt et spørgsmål. Er der noget insight eller analyse, du 
gerne vil have omkring din målgruppe?
“Hmm… Det ved jeg ikke.”

Jeg kan måske prøve at spørge på en anden måde. Har du selv lavet nogen form for 
research, eller er der noget, du gerne vil vide om dem, som du ikke ved hvordan du 
skal	finde	frem	til?
“Indtil videre er mit primære salg på markeder, men jeg sælger også hos Yonobi, og 
hun har en webshop, hvor det går strygende. Jeg ved ikke om mine ting ville sælge på 
en webshop, eller om de gør sig bedst i det fysiske møde. Jeg ville have svært ved at 
købe det på nettet selv, jeg er meget analog, derfor kan jeg godt lide at gå markeder. 
Men det kunne jo også være fedt at sælge imellem de her markeder, så man ikke skulle 
afsted på marked hver weekend.”

Det kan måske også være svært at formilde foranderligheden i dine ting.
“Ja, man skulle have billeder af  alt.”

Det handler nok også om tekstur.
“Ja, den kop du sidder med nu er meget mat i glasuren. Den er næsten tør, og det er 
der	nogen,	der	ikke	så	godt	kan	lide.	Men	når	der	kommer	varm	kaffe	i,	er	det	næsten	
ligesom at gå med en varm sten i lommen, som man går og nusser, og det synes jeg er 
vildt rart, men der er nogen, der slet ikke kan holde det ud. Så det handler jo om det 
fysiske møde. At man ser en kop, som man forelsker sig i.”

Man kunne måske også fotografere dine ting i en hverdags-kontekst. 
“Ja, det tænker jeg helt sikkert. At vise produkterne i en sammenhæng. Man kunne stil-
le en tallerken på en motorvej. Jeg synes, at man skal bruge ting, og jeg vil gerne vise, 
at et barn godt kan sidde med en kop uden, at den går i stykker. Man kunne også vise 
en fyldt opvaskemaskine for at understrege, at det godt kan tåle de her ting.” 

Har du nogen investorer?
“Nej.”
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Hvem leverer dine ting?
“Det er både fra England, Tyskland og Danmark. Spørger du hvilke forhandlere det 
er?”

Nej, det er egentlig for at danne os et overblik over, hvordan din forretning er skruet 
sammen. Hvordan er det hele arrangeret? Hvor langt er der fra en idé til et produkt?
“Jeg er jo privilegeret fordi, jeg kan sidde her hos Sussi, som har været i faget i mange 
år og har mange ting. Så der er plads til spontanitet, jeg kan hurtig få afprøvet en idé.”

Hvordan starter din proces?
“Jeg tegner lidt. Men jeg er rigtig dårlig til at tegne. Og det færdige produkt kommer 
aldrig til at ligne den idé, der først opstod.”

Er spontanitet vigtigt for dig?
“Nej. Det troede jeg, at det var. Men keramik er en langsommelig proces. Når jeg har 
drejet noget, skal jeg vente lidt, før det er tørret og jeg kan dreje videre. Jeg bruger en 
dag på at lave lerprocessen. Så skal det tørre. Så skal man lige svampe kanter af, og så 
kan det komme i ovnen første gang. Selve ovntiden er ikke så lang, men det tager et 
døgn at køle ned, før man må åbne ovnen.”

Så de er i ovnen i et døgn?
“To. Af  to omgange. Det tager nok halvanden uge at få lavet nogle kopper. Og man 
ved	aldrig,	hvordan	det	kommer	til	at	se	ud.	Jeg	har	haft	masser	af 	skuffelser,	og	tænkt:	
ej, er det overhovedet mig, det her, men så har jeg Sussi, der kan muntre mig op igen.”

*Snakken lander i plenum, og denne gang udveksler vi erfaringer. En fra gruppen har 
selv arbejdet med keramik på et tidspunkt, og de to taler om at støbe sine egne forme, 
som	man	efterfølgende	bruger	som	skabeloner	for	flere	produkter.*
“Jeg kan nok lave 30-40 kopper i hver støbning.”

Kan du lave den nye støbning helt identisk med den gamle?
“Jeg kan lave den næsten identisk. Men det har jeg ikke lyst til. Det bliver forskelligt 
hele tiden.”

Hvor lægger du prismæssigt?
“Det er jo dyrt i forhold til IKEA. Men jeg har kigget på andre kunsthåndværkere, 

som selv laver deres ting på værksteder i København.”

Ser du dem som dine primære konkurrenter?
“Nej. Jeg kan ikke helt se, at jeg har nogen konkurrenter. Jeg ser andre keramikere som 
samarbejdspartnere, netop fordi jeg tænker, at man kan købe én af  mine kopper, én af  
en andens og sådan. Så mine konkurrenter er mere alle dem, der får produceret deres 
ting i Kina eller Thailand. Du kan jo gå ind i Søstrene Grene og købe noget, som ser 
ret hjemmelavet ud, fordi det er det, de har bestilt, og så koster en kop 30 kr. Det ville 
jeg aldrig kunne konkurrere med. Men det er nok ikke samme kundegruppe. Det er 
nogen andre, der vil have mine ting.”

Du har også en historie, der følger med produkterne.
“Ja, og jeg vil gerne fortælle at det er de her hænder, der har lavet produkterne. Det 
hele foregår forsvarligt. Jeg bruger maske og handsker og sådan.”

Hvor robuste er dine ting?
“De er ret robuste. Jeg laver dem egentlig ret tykke i forhold til mange andre. Sussi 
arbejder i porcelæn, hvor jeg arbejder i stentøj, og hendes ting er meget tyndere end 
mine. Men de er ret robuste, mine ting. Man skal bare lade være med at tabe dem.”

Vi havde planlagt at spørge dig om, hvor dygtig en håndværker, du er. Men som in-
terviewet er skredet frem, handler det i virkeligheden så mest om, at den kunstneriske 
proces er levende for dig?
“Ja, altså jeg er jo ikke uddannet keramiker. Jeg er heldig at have Sussi, som jeg har 
lært meget af, og som jeg kigger over skulderen. Men jeg laver nok ikke tingene på 
den rigtige måde, og det er ikke så vigtigt for mig. Det skal ikke være perfekt. Det var i 
virkeligheden derfor, jeg startede med at lave keramik. Jeg var træt af, at alt skulle være 
så	perfekt.	Jeg	havde	behov	for	at	lave	noget,	som	er	flot,	når	det	er	skævt.”

Så	er	det	jo	ret	fint,	at	du	kan	lave	200	kopper,	som	du	selv	synes	er	blevet	grimme,	
men	som	kan	finde	et	hjem.
“Ja. Jeg er bevidst om, at nogen godt kan lide grimme ting. Jeg tager det heller ikke 
personligt, hvis nogen synes mine ting er grimme. Det er bare helt okay.”

Hvordan reklamerer du for virksomheden? Eller for julemarkeder?
“Jeg har aldrig lavet et facebookopslag. Jeg har heller ikke nogen side, fordi jeg ikke 
rigtig gider, men jeg kan godt se, at der er mange, der bruger det.”

Hvad med dine postkort? Er de til markederne?

BILAG 4
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Når vi laver forretningsanalyse, er der nogle modeller, vi skal forholde os til. Der er 
f.eks. en model, der handler til dels om ikke-kontrollerbare faktorer, der enten kan 
udgøre en mulighed eller en trussel for virksomheden. Ser du noget, det kan være en 
trend, samfundsøkonomi, alt muligt, er der en bølge, man kunne ride med på?
“Lige nu er keramik virkelig populært, så det er bare at smede nu. Og så er nordisk 
design ret stort ude i verden. England, Frankrig og USA er ret vilde med de nordiske 
ting. Derfor tror jeg også, at det ville være godt at have mine ting i museer og muse-
umsbutikker, der kommer turisterne jo forbi. Arken ville være mit første bud, de har 
ikke noget ordentlig keramik, synes jeg. Og de har kun én ting, som er dansk produce-
ret, og det er mere sådan pynt-ting og ikke brugsting. Så de står og mangler mine ting, 
tror jeg.”

* I løbet af  interviewet kommer der en kvinde ind, der vil låne noget af  Grits keramik 
til en kogebog.*

“F.eks. hende, der kom med kogebogen. Jeg tror, at det er meget godt, at have tingene 
med i en kogebog. Eller prøve at få nogle bloggere til at bruge det. Restauranter er lige 
nu meget interesserede i at have håndlavet keramik frem for de der hvide tallerkner. 
Tallerkner bliver ligesom en del af  billedet, når man præsenterer maden.”

Du er giver ikke udtryk for, at du ønsker at ekspandere din virksomhed helt vildt, men 
hvor kunne du godt tænke dig at ligge størrelsesmæssigt?
“Mit primære mål er at kunne leve af  det. Hvis jeg kan leve af  det, så har jeg en frihed 
til at lave de ting, som jeg gerne selv vil lave. Jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der 
skal bestemme, hvordan tingene ser ud.”

Så du siger også nej til samarbejder?
“Hvis jeg ikke kan stå inde for det, så siger jeg nej. Også selvom det betyder havregrød 
den næste uge.” 

Nu siger du primære mål. Har du et delmål i forhold til det?
“At komme ud i nogle af  de her museumsbutikker. Jeg kan virkelig ikke lide at tale i 
telefon, og det der med at skulle sælge mine ting, synes jeg er virkelig svært. Jeg kan 
sagtens sælge andres ting, men det er svært med mine egne. Så jeg har ikke rigtig tur-
det ringe endnu. Det er sådan noget, som en hjemmeside ville kunne hjælpe med. Og 
det er ikke så vigtigt, hvor det er. Jeg tør godt, at stile højt, jeg ville ikke have problemer 
med at sende mine ting til MoMa i New York.”

Er der noget, du ikke vil associeres med?
“Jeg har ikke lyst til at blive associeret med Søstrene Grene. Sådan nogle, som får deres 
produkter fra tvivlsomme steder. Jeg vil gerne associeres med sådan noget som Sweet 
Treats (en cafe, der forhandler Landskabt, red.), som er en cafe, der går meget op i, at 
det	er	god	kaffe,	og	de	laver	selv	rugbrødsmadder.	De	har	nogle	rigtig	gode	produkter.	
Hvis	nu	man	skulle	kunne	købe	kaffe	i	keramik	på	McDonalds,	så	skulle	det	være	en	
happening,	altså	et	kunstprojekt,	at	man	kunne	købe	McDonals’	kaffe	i	mine	kopper.”

Sådan noget som autenticitet betyder noget.
“Ja, og den gode historie. Og ikke bare en brand-ting, der er puttet ned over noget, 
men en historie, der rent faktisk betyder noget. Ellers vil jeg hellere være de penge 
foruden.”

Hvad med hjemme hos dig selv? Hvad har du der?
“Jeg har alt muligt blandet. Jeg har stadig de hvide tallerkner, som var det første jeg 
købte,	da	jeg	flyttede	hjemmefra.	Men	jeg	har	alt	muligt	andet	også.	Ikke	specielt	
meget af  mit eget. Det er mest gaver fra andre, eller hvis jeg har byttet en kop med en 
anden kop et sted fra.”

Vi har egentlig fået det, vi skal bruge. Men i forhold til hjemmesiden virker det til, at 
du gerne vil have Landskabt som fokus frem for Grit Jansen. Hvor meget er du villig til 
at bruge din person som reklame?
“Jeg	tror	ikke,	at	det	er	noget,	som	jeg	selv	ville	tage	initiativ	til.	Jeg	kunne	aldrig	finde	
på at lægge billeder op af  mig selv. Jeg har ét billede på min Instagram, hvor jeg selv 
er med, og jeg valgte det billede, hvor mit hår er mest nede foran mit ansigt. Men hvis 
det var noget, I gjorde, så tror jeg ikke, at jeg ville have noget imod det. Men jeg ville 
bare ikke selv tage initiativ til det. Altså jeg er vokset op ved vandet i en lille by, der 
hedder	Ålskov,	hvor	jeg	har	brugt	rigtig	meget	tid	på	at	kigge	ud	over	vandet,	have	
tang i håret, alt sådan noget. Og det vil jeg egentlig gerne have med som en del af  
historien. Og det handler jo rigtig meget om mig, men for mig, fokuserer jeg på, at det 
også handler om vandet og det at have et forhold til vandet. Så det er ikke så vigtig om 
jeg er med eller ej. Jeg kan godt være det. Så længe andre, der læser det, kan se sig selv 
i det også. Så de kan lade som om det er dem, der sidder og kigger ud over vandet.”

Det er jo en af  de ting, vi skal tage stilling til (forretning og vækst, red.), men som jeg 
hører det, så er det vigtigt for dig at komme til at leve for det, men derudover ville 
profitten	bare	være	luksus...
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“Ja. Jeg er håbløst ligeglad med penge. Jeg er godt klar over, at det er en luksus at kun-
ne være ligeglad med penge. Det er en luksus for mig, at jeg lige nu har mulighed for 
at være på det her værksted, og at jeg har en lejlighed, som jeg ikke bliver smidt ud af  
i morgen. Hvis jeg lige pludselig ikke havde de ting, så ville jeg jo ikke kunne lave min 
keramik. Så selvfølgelig skal jeg kunne leve af  det. Jeg er bare dårlig til at lave regnska-
ber, jeg tænker slet ikke over det. Men det bliver jeg jo nok tvunget til en dag. Men nej, 
det er ikke vigtigt for mig, at tjene på det.”

Jeg tænkte også, at der er mange små kunstnere og kunsthåndværkere, der på deres 
hjemmesider omtaler sig selv i tredjeperson, altså som brand, er det noget, du har en 
holdning til?
“Jeg tror, jeg ville skrive jeg.”

Så det er dig, der er afsenderen, og ikke nødvendigvis brandet?
“Ja.	Eksempelvis	skulle	jeg	på	marked,	og	jeg	fik	at	vide	at	jeg	skulle	skrive	noget	om	
mig selv i tredjeperson, og det synes jeg var virkelig mærkeligt. Det er måske lidt frem-
medgørende.
Men altså, der skal virkelig meget til, før man kan leve af  det her.”

Hvor langt er du fra at kunne leve af  det?
“Jeg skal op og sælge sådan 300 koppere mere om måneden.” 

Hvor meget sælger du nu?
“Jeg skulle nok sælge 4-5 gange så meget som nu, for at kunne leve af  det.”

Hvor meget kan du producere, hvis du presser den?
“Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Altså hvis der kom nogen, som skulle bru-
ge 300 tallerkner d. 1 december, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville kunne nå det. Men 
hvis de sagde d. 15 december, så ville jeg bare være her om natten også. Så ville jeg 
godt kunne nå det. Det er et godt spørgsmål. Der kom en, der skulle bruge 50 kopper 
d. 1 december, og så skal hun have 200 efterfølgende, og der kan man sige, at jeg også 
skal være gearet til det. Det er jo en vildt fed opgage.”

Det er netop den slags scenarier, jeg tænker på. Hvis reklamestrategien får det hele til 
at eksplodere i et rend af  mennesker, så er der vel også en bagkant?
“Ja, det er et super vigtig spørgsmål. For folk kommer jo ikke tilbage, hvis jeg hele tiden 
siger, at der er udsolgt, selvom det kan være dejligt at have udsolgt, så køber de jo deres 

ting et andet sted. Så det er ikke bannere på busserne, der er jeg slet ikke. Det skal nok 
starte i det små, så jeg også kan følge med. 
Det er vigtigt, at det er sjovt og ikke noget, jeg knækker nakken på.”

Du talte om en time frame. Hvor lang tid har du tilbage?
“3 måneder. Så skal jeg ud og have mig et handicapjob.”

Er det så gået, som du havde håbet indtil videre?
“Ja, det synes jeg faktisk. Jeg kan se at der danner sig nye muligheder hele tiden. Så jeg 
er rimelig optimistisk.”

Altså er du gearet til at lave 5 gange så meget som nu om 3 måneder?
“Ikke 5 gange så meget. Så vil jeg også kunne leve leve af  det. Jeg vil bare gerne kunne 
betale min husleje, og det er det vigtigste. Men at leve af  det, det betyder også at man 
kan købe et par jeans en gang imellem. Så nej, ikke om 3 måneder. Men måske om et 
år? Jeg tror heller ikke, at efterspørgslen er så høj om 3 måneder. Men jeg ville godt 
kunne producere 2-3 gange så meget.”

.
Link til side med lydfilen fra interviewet: 
http://jasper123.dk/KEA/InterviewMedGrit/interview.html
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div#insta_container

div#some_container

header

div#menu_container

a

button#burgermenu .burger

nav
a

ul.burgerlist

img. kryds

a.burgerbullet

li.listage .menupunkt

img.burgerbillede

img#logo

div#logo_container

div#face_container

img.some

img.some

Headeren med det griddesign, der er benyttet i koden (CSS). 
Desuden er der grids i grids, f.eks. i #some_container (ikke vist).

Header

Note: Alle wireframes er tegnet udfra mobil portrait. Der 
er angivet grids for de øverste elementer men ikke for de 
dybere (grid i grid).
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article#modtager
main#main_content

div#navbox_desk
ul#nav_desk_ul

a

div#bullet

p.bold_nav

div#kampagne_container1
div#kampagnebillede1

div#firkant

div#kampagne_container1
div#kampagnebillede1

div#firkant

div#kampagne_container1
div#kampagnebillede1

div#firkant

div#kampagne_container1
div#kampagnebillede1

div#firkant

template#template

Den simple wireframe viser det overordnede grid i #mod-
tager. De er brugt til at placere billederne.

Forside

BILAG 6
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#modtager

h2#overskrift

div#billede_container

div#firkant

div#billede

template#template

div#beskrivelse_container

div#om

div#beskrivelse

div#button_container

button#send_besked

Produktserier
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Layoutdiagrammer

Fortsættes på næste side



81

#modtager

template#template

div#content_container

div#forhandler_container

div#forhandler_navn

div#forhandler_adresse

div#forhandler_abningstider

div#forhandler_link

Note: Vi har for nuværende valgt at lægge et billede i den 
del af  koden, der ikke er manipuleret af  wp. Det betyder, 
at Grit Jansen ikke selv kan justiere billedet, hvis der kom-
mer	flere	forhandlere	til,	hvilket	kan	ses	som	en	svaghed.

Billedet er indtegnet i wireframe til venstre for layoutdia-
grammet.

Forhandlere

BILAG 7
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#modtager

template#template

div#content_container

img#billede

div#text_content

div#dato

div#beskrivelse

Nyheder
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#modtager

div#content_container

div#text_content

div#quotations

div#text_citat

div#text_om

template#template

Om Landskabt
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#modtager

div#content_container

template#template

div#kontakt

div#streg

Kontakt
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Layoutdiagrammer



85

BILAG 8

Planlægning af  photoshoot

Kampagnebilleder
Produktserie: Vandkant
Skud 1: Person står i vandet og spiser af  en tallerken, evt. spaghettig. Her anvendes 
fisheyeobjektiv.	
Skud	2:	En	kaffekop	fyldt	med	tang/spaghettig,	der	ligger	i	vandkanten
Skud 3: En person “skovler” vand i en kop.
Rekvisitter/metaeriale: håndklæde, tæppe, stativ, kogt spaghetti
Lokation: Svanemøllen/Amager (strand).

Produktserie: Etna
Skud 1: Vi ser en person i mørkt, jordfarvet tøj med en transparent opvaskebalje fyldt 
med enten sand/grus eller lyserødt sæbeskum.
Skud 2: En person hænger i benene og vasker op.
Skud 3: Produkterne placeres på kampesten.
Rekvisitter(materiale: viskestykke, opvaskebalje + børste, rød frugtfarve, sæbe, stativ
Lokation: Svanemøllen/Amager (strand).

Produktserie: Tivoli
Skud	1:	Candyfloss/popcorn/lyserødt	skum	i	produkterne	på	kontrastfyldt	lokation	
(under broen ved Bispebjerg st.)
Skud	2:	Candyfloss/popcorn/lyserødt	skum	i	produkterne	på	kontrastfyldt	lokation	
(under broen ved Bispebjerg st.)
Skud	3:	Candyfloss/popcorn/lyserødt	skum	i	produkterne	på	kontrastfyldt	lokation	
(under broen ved Bispebjerg st.)
Husk:	Opvaskesæbe,	mælkeskummer/flaske	til	at	ryste,	rød	farve,	popcornmaskine.
Lokation: Under broen ved Bispebjerg st..

Billeder vi skal tage hos Grit Jansen
Produkstabel.
Skud af  butikken.
Grits hænder.
Grit arbejder på drejebænken.

Videomateriale
Landingpage: Skud af  Grits arbejde på drejebænken. Hænder i ler. Ét langt skud fra 
én vinkel. På stativ. Loop. Lukker/åbner ovnen. 
Om	Landskabt:	Skud	af 	Grits	arbejde	med	flere	klip	af 	situationen/hendes	gang	i	
værkstedet. 
Kontakt: “Stilskud” af  butikken udefra. Loop. 
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BILAG 10

Links til inspirationswebsites

Oh oak  http://www.ohoak.com/, besøgt d. 24/11-2017

Stilleben https://stilleben.dk/, besøgt d. 24/11-2017

Studio Arhøj https://arhoj.com/, besøgt d. 24/11-2017

Tina Marie Cph http://www.tinamariecph.dk/, besøgt d. 24/11-2017

Værkstedet https://www.instagram.com/vaerk_stedet/, besøgt d. 27/11-2017

Stine Goya https://stinegoya.com/, besøgt d. 24/11-2017

goods cph https://goodscph.com/, besøgt d. 24/11-2017

Siff	Pristed	http://siffpristed.dk/, besøgt d. 24/11-2017

Activetheory https://activetheory.net/, besøgt d. 24/11-2017

Saks potts https://sakspotts.com/, besøgt d. 24/11-2017

Pollenlondon http://pollenlondon.com/, besøgt d. 24/11-2017

Carcel https://carcel.co/, besøgt d. 24/11-2017

Landskabt https://www.instagram.com/landskabt/, besøgt d. 23/11-2017

http://www.ohoak.com/
https://stilleben.dk/
https://arhoj.com/
http://www.tinamariecph.dk/
https://www.instagram.com/vaerk_stedet/
https://stinegoya.com/
https://goodscph.com/
http://siffpristed.dk/
https://activetheory.net/
https://sakspotts.com/
http://pollenlondon.com/
https://carcel.co/
https://www.instagram.com/landskabt/


88

BILAG 11

Designmanual

Logo 
Logoet kan anvendes i to farver; det mørkegrønne og det beige. Det må ikke anvendes 
i	sort/hvid.	Det	mørkegrønne	logo	skal	bruges	på	lyse	baggrunde	(farvekoder:	ffffff,	
e0a7bf, d1b58d, bb985e), men det beige skal bruges på mørke baggrunde (farvekoder: 
101715, 2727a24, 541417, 8a633f). 

Ident 
Identen kan placeres på videomateriale.
Det samme som overnstående gælder her; Den mørkegrønne ident skal bruges på lyse 
baggrunde, men den beige skal bruges på mørke baggrunde. 

Eksempel på logo Eksempel på ident

Fortsættes på næste side
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541417

e0a7bf

272a24

1017158a633f

bb985e

d1b58d

ffffff

H1
Libre Baskerville, Semibold, pkt. 43

Fonte
Alle størrelser er angivet for desktop

Libre Baskerville, Semibold, pkt. 16

menu1

menu3

Libre Baskerville, Regular, pkt. 13

menu2

Libre Baskerville, Regular, pkt. 13, 0.5 pkt. streg

H2
Libre Baskerville, Semibold, pkt. 13

Brødtekst
Libre Baskerville, Semibold pkt. 13 og 16

H3
Libre Baskerville, Regular pkt. 16, farve: e0a7bf

H4
Libre Baskerville, Regular pkt. 39.5, til citat

H5
Libre Baskerville, Semibold pkt. 22, til kontaktinfo

BILAG 11

Designmanual

Farvepalette
Det er kun disse farver, der kan anvendes - undtagelses-
vist kan man dog bruge sort (farvekode: 000000), f.eks. til 
ikoner. 

Fonte
Her ses de forskellige fonte, som anvendes på hjemmesi-
den. De er alle fra fontfamilien Libre Baskerville. 

Baggrund
Der anvendes to baggrunde: en mørkegrøn med tekstur 
og en hvid med tekstur. På hjemmesiden må den mørke-
grønne anvendes på alle siderne, mens den hvide kun må 
anvendes på burgermuen (for mobil og tablet). 

Farvepalette Fonte

De to baggrunde. Øverst: mørkegrøn, nederst: hvid. 

Fortsættes på næste side
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Grafik
De	grafiske	elementer	har	stregtykkelsen	0,5-2	pkt.	og	farvekoderne	e0a7bf,	ffffff,	
e0a7bf.	Der	anvendes	tre	forskellige	grafikelementerne	(se	billedeksempel	til	højre).	

Rammer 
Rektanglerne placeres i en kompisition med billedmateriale. Streg er fra 2-3 pkt. Far-
vekoder: 8a633f, d1b58d, e0a7bf.

BILAG 11

Designmanual

Eksempel på placering af  billedmateriale i rammeGrafik

Fortsættes på næste side



91

Generelt
Billederne	er	altid	i	god	kvalitet,	og	taget	med	et	spejlreflekskamera,	og	aldrig	en	mo-
biltelefon. Hvidbalancen er indstillet før billederne tages. 

Billederne er derefter redigeret på følgende måde: der er anvendt lense correction samt 
justeret i belysning.

For kampagnebilleder
Kampagnebillederne skal tages udenfor. Brug naturlig belysning.  

Produktbilleder
Produktbillederne tages indendørs med kunstig belysning. Der skal være direkte lys på 
produkterne. Redigeringen omhandler, foruden det generelle (se afsnit til venstre), at 
billederne frigøres fra deres baggrund i Photoshop. 

Kampagnebilleder Produktbilleder

Eksempel på allerede eksisterende billedmateriale Serie 1 Serie 2

Serie 3

BILAG 11

Designmanual
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styletile

541417

Farvepalette

e0a7bf

272a24

1017158a633f

bb985e

d1b58d

ffffff

Tesktur, former og grafik

Rektangler, som placeres i en komposition 
med billedmateriale. Stregtykkelsen er fra 2-3 
pkt. Farvekoder: 8a633f, d1b58d, e0a7bf.

De	grafiske	elementer	har	stregtykkelsen	0.5-
2,	og	farvekoderne	e0a7bf,	ffffff,	e0a7bf.

Teksturbaggrunden, der er bag teksten her, 
anvendes både i denne grønne udgave (bag-
grund) samt den hvide (burgermenu). 

H1
Libre Baskerville, Semibold, pkt. 43

Fonte
Alle størrelser er angivet for desktop

Libre Baskerville, Semibold, pkt. 16

menu1

menu3

Libre Baskerville, Regular, pkt. 13

menu2

Libre Baskerville, Regular, pkt. 13, 0.5 pkt. streg

H2
Libre Baskerville, Semibold, pkt. 13

Brødtekst
Libre Baskerville, Semibold pkt. 13 og 16

H3
Libre Baskerville, Regular pkt. 16, farve: e0a7bf

H4
Libre Baskerville, Regular pkt. 39.5, til citat

H5
Libre Baskerville, Semibold pkt. 22, til kontaktinfo

Ikoner

Logo

Billedstil

BILAG 11
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