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BEGRUNNELSE FOR VALG AV TEMA  
I den teoretiske delen av min fordypningsoppgave fordypet jeg meg i magasinet Trasher. Jeg fokuserte på to forsider 
og sammenlignet dem. Problemstillingen min var “Hva skaper merkevare i trashers forsider”. Igjennom oppgaven så jeg på 
hvilke virkemidler som blir brukt for å få frem merkevaren. Når jeg da startet med mitt eget magasin tok jeg med meg alt 
jeg hadde funnet ut i den skriftlige oppgaven for å gjøre det så bra så mulig. Med denne oppgaven gikk jeg ikke for å 
etterligne et trasher magasin, men heller bruke forsidene jeg har analysert til å lage et eget magasin. Jeg vet at det kan bli 
mye å være en enn manns redaksjon, men denne utfordringen tok jeg. Jeg siktet på å levere ca 18 sider, men dette målet 
kan endre seg under prosessen hvis det vil gjøre produktet bedre.   
  
  
  

BESKRIVELSE AV ARBEIDSPROSESS  
 

PLANLEGGING 
Det jeg startet med aller først var å tenke meg godt om. Jeg brukte rundt 1 uke på å finne ut hva jeg ville si med bladet. Jeg 
hadde en del ideer som skating, vennskap, klær osv. Til slutt sto jeg igjen med skating, og hobbyer. Der kom 
avgjørelsen pga årstiden. Det var Jan/Feb og lite muligheter å skate inne pga corona. Dette gjorde temaet hobbyer mer 
tilgjengelig, og dette ville også dekke flere grupper en bare skatere.   
Når tema var bestemt gikk det over til å finne ut lokasjoner, hvem som skulle være med, hvorfor skulle disse være med, 
hva slags innlegg skal det være osv. Jeg skrev dermed et dokument der jeg ramset opp steder det hadde vært kult å ta 
bilder. I dette dokumentet startet jeg også å skrive skisser til leder (innledning i bladet) som skulle passe temaet. Her lagde 
jeg også en gruppe med spørsmål som også var relevant, som jeg skulle spørre hver enkelt. Det ble dermed intervjuer 
bladet skulle gå ut på.   
Personene jeg har valgt er alle venner av meg. Dette ble da Inger, Sole, og Casper. De kjenner jeg godt, og jeg vet at alle 
faktisk er investert i sinn hobby.   
Dermed var det å kontakte alle og planlegge når man skulle få til forskjellige møter. Siden alle er venner av meg var denne 
prosessen mye lettere enn om jeg ikke hadde kjent de. Så i ettertid er jeg glad for at jeg gjorde akkurat dette.   
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Jeg startet så å skisse ut bladet på papir. Jeg valgte papir fordi her kan du raskt se hvordan det ser ut sammen, og det er lett 
å endre hvis man ikke er fornøyd. Tiden jeg brukte på de forskjellige sidene var litt variert. F.eks forsiden er 
tydelig inspirert av trasher, og var da lett å skisse fort.   
Jeg ga hver person jeg intervjuet 4 sider. Da hadde jeg god plass på å fordele intervjuet, men i tillegg få vist det visuelt med 
bildene. Rekkefølgen på skissen ente opp med å bli forside, ord fra redaksjon, innholdsfortegnelse, Inger, Sole, Casper, 
bakside. Jeg viste selv at skissen ikke ville ligne helt på sluttproduktet, så jeg brukte den mer som en “to do” liste slik at jeg 
fikk med alt jeg ville ha med.   
  

BILDER  
  
Jeg startet å ta bilder i februar. Allerede i skissen hadde jeg ideer om bilder jeg ville få med.   
Sånn helt teknisk tok jeg alle bildene i RAW. (camera brukt: CanonEOS 5D mark 2) Dette blir jo da så bra bilde så mulig, og 
vil se best mulig ut når man printer det. Jeg var også forsiktig med å ta alle bilder i godt lys. Det er brukt alt fra dagslys, 
lamper, og blitz i forhold til situasjonen. (for eksempel blitz når man er nede i en garasje).   
Sole var den jeg fikk møtt først. Vi planla en dag som startet kl 10, og så holdt vi på så lenge vi orket. Jeg personlig liker når 
bilder ikke er satt opp alt for mye, men i en mer naturlig setting. (Dette blir også lettere med venner). Vi startet hos faren 
hans, tok bussen til Bygdøy, og så til moren hans. I løpet av turen tok jeg mange raske og uventede bilder, men også 
planlagte. (for eksempel utenfor døren, eller posering på sletten.). Jeg vet av erfaring at det er viktig å ta mange flere bilder 
en man forventer, så jeg fikk tatt ganske mange bilder. Dette gjelder for alle tre.   
Neste jeg møtte var Inger. Siden Inger driver med sminke, og det er det hun snakker om i bladet. Bestemte jeg meg for 
å bokke 303. Da kunne jeg faktisk ta bilder under en hel sminkeprosess, og vise dette til leseren. Dette gjorde at alle bildene 
er i samme rom. Jeg ville ikke at alle bildene skulle se helt like ut, så jeg bytte på vinkler og bruk av forskjellige lys. I ettertid 
fikk jeg Inger til å sende meg flere eksempler av sminken hun gjør slik at jeg fikk vist fram enda mer av hennes arbeid.   
Casper møtte jeg til slutt. Vi var både ute og inne mange steder. Både i skate modus, men også mens vi lagde musikk og 
slappet av. Når vi var ute var det mer bruk av blitz siden det blir tidlig mørkt i de tidlige månedene. Dermed fikk jeg tatt 
bilder uansett hvor vi var, og de ble alle opplyst.   
I etterarbeidet tok jeg alle bildene som skulle brukes inn i photoshop og endret fargene fra RGB til CMYK. Dette er en 
fargepalett som er gunstig for print. Dette vil gjøre at bildene ser enda bedre ut på sluttproduktet.   
  

TEKST  

  
Som nevnt tidligere lagde jeg ett dokument der jeg skrev ned alle spørsmålene jeg skulle stille. Når jeg da møtte Inger, og 
Casper for å ta bilder tok jeg også intervjuet. Jeg tok da opp lyd på mobilen, og bablet i vei. Med Sole rakk vi ikke å ta det 
mens vi var på vår bilderunde, så vi tok det over en videosamtale. Det funket faktisk overaskende bra.   
Når jeg da hadde fått alle intervjuene spilt inn startet transkriberingen. Jeg har vært skribent for moren min en gang før så 
dette gikk ganske fort. Her er det to viktige ting å nevne. Siden jeg er dyslektiker har jeg litt lett for skrivefeil, og være 
ordblind til tider. Jeg fikk derfor hjelp av mine foreldre til å lese over slik at det skulle stå riktig. For det andre er mindre 
deler av intervjuene redigert av meg. Dette så jeg etter å ha skrevet over første gang. Et muntlig språk er nødvendig vis ikke 
like bra skriftlig. Jeg skrev derfor om små deler for og får frem det personen ville si med litt mer tydelighet. Jeg endret bare 
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ordvalg. Ikke deres faktiske meninger. Jeg skrev også i dokumentet jeg opprettet introduksjoner til alle tre. I disse introene 
snakker jeg om miljøet vi er imens vi møttes. Dermed kan leseren føle litt på personligheter, og hvordan stemningen er 
mens det intervjues.  
  

Fonter  

  

I bladet har fonter vært viktig for å få frem tekst. Alt av intervju har fonten “ Palatino Linotype ” (som du ser på bildet). 
Denne typen har da san seriff og leder da leseren igjennom teksten lett. Jeg brukte også to typer av 
denne fonter. Regular og Bold. Bold brukt på selve spørsmålene og regular på svarene. Dette gjorde jeg for å fremheve 
spørsmålene så de vil bli lettere å få med seg. Alle quotene har fonten “Subway Berlin SC” som jeg fant på creativ cloud. 
Denne er inspirert av graffiti bokstaver, og står da frem som ungdommelig. Den er også større så med å ha, men detaljer 
blir den også mer spennene enn intervjufonten. Her står det jo noe som henger sammen med teksten. Hvis det da er en 
som skumleser bladet og synes det er noe spennene i quoten vil de kanskje lese selve innholdet.   
Selve logoen er laget på engen hånd med utgangspunkt i fonten “Adhesive Nr. Seven” Dermed har jeg jobbet med farge, 
skygge og dimensjoner for å få en litt mer trasher look. Den er ikke lik, men har noen like tendenser.   
  
  

LAYOUT  
  
Når jeg da hadde gjort klart både, bilde, tekst, og skisser startet jeg med layouten på indesign. Jeg brukte indesign fordi 
dette er adobes program for å lage brosjyrer å lignende, og alle verktøyene er spesifisert til dette. Her har du også 
muligheten til å få inn dokumenter fra andre programmer slik som photoshop og illustrator. Jeg startet med å sette inn 
skissen som jeg hadde planlagt. Jeg gikk for 18 sider i A4 størrelse med en bleed på 2mm. Bleed fant jeg ut av med litt 
graving på nett at dette trenger man for å sende til print. De printer på store ark, og kutter så til ved hjelp 
av cropmarks. Bleed er derfor der så du ikke får hvite kanter rundt printen hvis de kutter den litt feil. Jeg hadde også lagt til 
3 hjelpekoloner slik at det blir lettere å fordele tekst å bilder likt på siden 

  
Forsiden var noe av det første jeg startet med. Her var det tydelig for meg hva jeg skulle ha helt fra start. Jeg skulle ha en 
som skatet med en thrasher akting logo over. Jeg hadde bildet av Casper som skatet, og jeg hadde laget logoen Kingsom. 
Under produksjonen av logoen var det viktig for meg å tenke på farger. I bildet her vi både rød og grønn noen steder. Jeg 
gikk da for å få for en rød farge, som matcher brettet og sjeglen. Ytterkantene ble derfor hvite for å skape en kontrast med 
den mørke bakgrunnen. Jeg modifiserte fargen i bokstavene litt også. Jeg snakket med læreren og fant ut at det var litt mye 
hvit støy i bokstavene. Dette tok jeg da vekk ved å legge på et lag med rød farge over. Jeg lå også til en liten hvit skygge som 
skiller teksten enda mer fra siden. Dette får testen til å stikke mer ut fra siden, og være mer synlig. Jeg la også til frempek til 
hva som kommer videre i bladet på siden av skateren. Her brukte jeg grønnfargen fra brette til tittelen 
“ildsjeler under corona”. Jeg la også til navnene på personene i bladet så man vet hvem man skal lese om. Denne teksten 
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satte jeg da som sort, og la deretter en hvit bakgrunn bak all teksten for å samle de forskjellige titlene. Den 
hvite bakgrunnen skaper også en kontrast som gjør det lettere å lese de forskjellige.  
  
På neste side puttet jeg inn lederen. Dette fikk jeg tips om av mine foreldre at var lurt for å si hva bladet skulle handle om. 
Denne hadde jeg allerede skisset noen ganger helt i begynnelsen for å få en følelse på temaet. Denne måtte jeg da skrive 
om flere ganger for å gjør den best mulig, og jeg tror jeg endret den rundt 5 ganger. Jeg hadde også litt dilemma med hvilke 
fonter som passet, men etter å ha laget forsiden var fonten på titlene på forsiden den jeg skulle bruke. Dette får også bladet 
til å henge sammen litt mer igjennom sidene. Min opprinnelig ide var å sette lederen i en firkantet boks, og dermed lage 
noen tegninger bak. Jeg merket fort at en slik firkantet boks kom til å bli kjedelig, så leg lette etter andre alternativer. Jeg 
fant da ut at jeg kunne legge teksten i en sekskant, og dette lagde jeg da i illustrator. Dette gjør det litt mer spennene å se 
på. Bakgrunnen er også endret fra skissen. Min opprinnelige ide var å ha en filmremse der jeg la inn et skatetriks, eller 
forskjellige små bilder. Denne ideen strøk jeg siden jeg ikke hadde nok bilder til å lage dette. Jeg måtte da tenke meg godt 
om, og kom frem med bakgrunnen som brukes nå. Blide som brukes nå er mange skate deck (plater) som ligger på et gulv. 
Jeg startet med å ta bilde av et teppe jeg har i gangen hjemme. Dette har et kult mønster, og jeg tenkte det kunne vært kult 
å legge bak. Dermed tok jeg bildet av et skateboard jeg har liggende hjemme. Jeg tok da dette bildet inn i photoshop å 
malte det inn i 8 forskjellige farger.  
Etter å ha lagt på farge la jeg til logoen til magasinet. Jeg ville det skulle se ut som at kingsome var noen som lagde plater i 
tillegg til å lage blad. Når alle brettene hadde fått logo på seg la jeg dem over teppebildet, og fordelte dem utover. Øverste 
rad litt indre en den nederste. (skape perspektiv) Jeg få alle brettene hver sin skygge slik at det ser ut som bildet har en 
lyskilde. Alle brettene har derfor hver sin skygge. Jeg la også til hvite flekker på brettene så det ser ut som de speiler lysene 
rundt. Når jeg da ble ferdig la jeg den som bakgrunn, og satte sekskanten oppå.  
 
 
 
 
 

 

  

På side 4-5 (3-4 i fysisk blad) har jeg puttet innholdsfortegnelsen. Denne er på samme måte som på forsiden veldig lik 
skissen fra starten. Første versjon startet med ett bilde av en papirbit øverst til venstre. Jeg endret derfor mye på den 
boksen helt til jeg bestemte meg for å ta den helt bort. Boksen langs venstre side var alltid planen. Det funket bra i starten, 
men når utrykket ble litt mer moderne gjorde jeg denne hvit. Bildet som skulle brukes hadde jeg ikke etter bilderundene 
med personene. Derfor ble det stående lenge uten bildet helt til jeg fikk dratt ut og tatt et bilde av byen. Dette gå meg også 
god tid på å bestemme hvilket bilde jeg ville ha. Siden alle som er med i bladet er fra Oslo, og alt i bladet foregår her er det 
jeg relevant å vise hvilket miljø man er i. Jeg tok da dette bildet ved Ekeberg kafe en stund etter å ha startet med bladet. I 
starten gikk jeg for en litt mer skittent og urbant utrykk her. Dette fant jeg ut av etter å se på alle sidene i en helhet at ikke 
funket helt. Alle intervju sidene var litt for moderne i utseende. Derfor bestemte jeg meg for å endre bladet fra et med 
skittent utseende til et med et litt mer moderne utrykk. Det føler jeg man kan se på denne siden. At det ikke er så mye 
ekstra.  
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På side 6-7 (5-6) startet jeg med Ingers intervju. Dette partiet ligner også ganske mye på skissen, og var ganske klart for meg 
allerede før jeg tok bildene. Jeg ville vise leseren en fullstendig sminkeprosess slik at det passet sammen med intervjuet om 
sminke. Jeg fikk tatt et før og etter portrettbilde av henne slik at man kan se hvor mye det endrer utseende hennes. Når jeg 
fordelte teksten ut på siden tok jeg inspirasjon fra blader som D2, og andre magasiner med mye tekst. Jeg satte opp teksten 
på en sånn måte at jeg føler den blir lest i riktig rekkefølge. På Inger sine sider har jeg også valgt en farge som går igjen på 
sidene. Jeg valgte da blåfarge siden bildene jeg brukte hadde alle hint av dette. Det vil binde intervjuet og “helheten” på 
siden sammen. Bak navnet Inger har jeg lagt et blått felt med tekstur i. Det Bildene av alle de forskjellige lookene er sendt 
fra Inger. Jeg satt de først opp litt oppå hverandre i forventning at det skulle se kult ut.  
Det gjorde det ikke. Når jeg da ville gjøre det litt mer moderne satte jeg de opp på rekke i stedet. Dette ble seende mye 
bedre ut. Her er første side jeg bruke over og under ramme. Rammen er laget av grip tape fra skateboard som jeg har tatt 
bilde av. Dermed har jeg satt de helt i kantene for å få en ruglete, men tydelig ramme.  
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På side 8-9 (7-8) er det også ganske likt. Fargene, rammen, og bildene ligner på de fra forrige side. Her avsluttes også 
intervjuet, og sminkingen blir ferdig. Dermed har jeg fortalt 2 fortellinger parallelt. Her har jeg valgt å ta med et bilde av alle 
børstene hun hadde med, og legge det litt over bildet på side åtte. Det tar jeg med for å vise litt hva hun bruker, men også 
hvor mye man trenger for å kunne lage såpass bra looker. På denne siden har jeg også lagt inn en quote som er inspirert av 
hvordan thrasher gjør det. Her har jeg dratt ut noe fra intervjuet som sier noe indirekte om temaet. Denne brukte jeg (og 
kommer til å bruke mer i bladet), fordi dette kan hvem som helst lese å forstå litt hva det handler om. Dermed vil det 
kanskje få en som skumleser igjennom til å stoppe opp om den er interessert. Da får du noen til å lese litt mer av det du har 
skrevet. Det er viktig at denne er punchi, og sier noe konkret.   

  

Side 10-11 (9-10) har vi Sole. Her har jeg også valgt ett portrett som første bildet. Dette er for å presentere personen slik at 
leseren vet hvem som snakker. Rammene her er like som på Inger sidene, men det er ett litt annet mønster om man ser 
nære. Navn Sole delte jeg opp slik at den sorte skriften ikke forsvant i bildet, men ble heller motsatt kontrast. Det kanskje 
aller mest betenksomme på denne siden er notelinjene. Disse har jeg tegnet selv med tegnebrett i illustrator. Jeg hadde et 
lite problem med mengde intervju fra sole, så jeg la inn tre linjer for å fylle dette rommet litt. Jeg har lagt til en grå 
bakgrunn helt bak, og en grønn info boks. Den ble grønn siden luen på bildet side 11(10).   
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Side 12-13(11-12) har jeg virkelig fylt opp siden med bilder. Begge bildene av Sole synes jeg kommenterer miljøet han har 
rundt seg veldig bra. De to andre bildene er covere til sanger han har laget, som er relevant. Disse bildene hadde jeg samme 
problemet som bildene Inger sendte meg. Jeg satte de først opp litt oppå hverandre, men fant ut da de står bedre rett med 
like stort pusterom. Jeg har også lagt til en liten boks som nevner navet på sangene og hvor du kan finne han. Quoten er 
gjort på samme måte som før der det fungerer som ett utdrag fra intervjuet. Her går også brukt de samme rammene på 
samme måte.   
  
(denne ble ikke skissert) 

 

Side 14-15(13-14) var faktisk ikke med i planen for sider. Jeg la til denne siden pga når man skal printe magasin bruker man 
et ark for 4 sider. Det ville da ikke funket med 18 sider. Dette endret jeg på helt på slutten. Jeg dro til Gamlebyen skatepark 
og tok bilder. Jeg landet på dette, fordi fokuset ikke bare er på skateren på veggen. Man ser både skateren, hva som står på 
veggen, og miljøet i bakgrunnen. Når enn leser bladet er det veldig personlig hva man legger merket til (Det handler ikke 
bare om skating). Her har jeg fortsatt med rammene, og tok med en qoute fra skateren. Dette var en rask fiks på et 
problem, men jeg synes det ente opp veldig bra og leser en får på en måte en liten pause. Det er også en bra overgang til 
nest person som er en skater.  

  

Side 16-17(15-16) er om Casper. Her er det tydelig at jeg har valgt en sort (Egentlig en sort farge med litt tekstur i 
seg) bakgrunn istedenfor den hvite. Alle tre har da hver sin farge, men også bakgrunnsfarge. Dette gjorde jeg fordi jeg 
hadde lyst til å vise at alle tre er så forskjellig. Opp mot temaet er dette viktig siden alles hobby er forskjellig, og du kan bare 
bestemme hva du liker selv. Casper fikk derfor fargen Orange med sort bakgrunn. Når jeg gjorde dette måtte jeg også bytte 
intervju fargen til hvit så den holdt seg synlig. Orange valgte jeg siden det var den fargen som stakk ut mest på bildene på 
siden (platespilleren).  
 
 

 



Kandidatnummer 20-MED-18 

9 
 

  

Side 18-19(17-18) er fortsatt Casper, og dette er kanskje den siden som er simplest av de alle. Her har vi fortsatt den sorte 
bakgrunnen med hvit tekst over. Her har jeg også tatt med en quote. Her har jeg bestemt meg for å starte 
alle tekstboksene på en rett strek, og la det bli litt plass under på den siste. Dette er bedre en å ha tomrommet 
et annet sted, fordi det forteller oss nesten at intervjuet er ferdig uten å si det.  
  
Side 20 som også er baksiden har jeg lagt tips fra de tre jeg har snakket med om hvordan å starte med deres hobby. Dette 
har jeg lagt inn for å kanskje inspirere leseren, og få hen til å undersøke sine hobbyer selv. Jeg har brukt et bilde av Casper 
bakfra i en garasje, fordi det er i samme miljø som forsidebildet. Det synes jeg skapte en liten helhet på bladet. Dette synes 
jeg også funker bra som ett avslutningsbildet. Jeg har brukt rød og hvit i tekstboksene slik at de skal ligne på fargene i 
tittelen på bladet. Dette binder også omslaget sammen. Jeg har også gitt tekstboksene litt lavere opacity lik at man kan se 
bildet bak igjennom.   
  

 

  

PRINT  
Mot slutten av redigering av layout så jeg litt rundt etter steder å printe. Jeg ble anbefalt Allkopi, og disse virket 
profesjonelle. Jeg var også igjennom andre alternativer, men disse hadde ikke svarene jeg trengte for å velge dem. Allkopi 
var direkte, og hjalp meg med å velge både papir og mengde. Vi endte opp på et 170g silk papir som alle 20 sider 
skulle printes på. Det som overasket meg, og også kan skyldes corona var at de fikk printet alle eksemplarene på bare noen 
få timer. Da fikk jeg bladet i hendene lenge før jeg hadde forventet, og kunne derfor dele ut til de som var med og til skolen. 
Jeg ble veldig fornøyd med printen, og kvaliteten på fargene. 
 
 
  
 

 

ETTERORD  
  
Denne oppgaven har vært lang og krevende til tider, men jeg er superfornøyd med produktet. Dette har vært en super 
erfaring, som jeg kommer til å ta med meg videre. Jeg har fått brukt masse av min kompetanse både igjennom programmer, 
men også min kunnskap om både bilder og tekst. Jeg synes det nesten var litt skummelt å ta på seg en slik stor oppgave i 
starten, men følte det var det eneste jeg ville jobbe med. Det har også vært litt spesielt siden det har vært corona. Jeg tror 
jeg har klart å finne en bra løsning på hindere jeg har møtt. Corona har på en måte hjulpet meg også ved å avlyse alle mine 
planer slik at jeg kan bare fokusere på oppgaven. I ettertid finner man alltid noe man vil endre på, men pga mye 
tid foran skjermen der jeg tuklet med de forskjellige elementene har det blitt ganske bra. Jeg er superglad for å ha valgt noe 
jeg har interesse for både som skriftlig og praktisk oppgave. Dette har gjort det mye lettere å gidde å jobbe hjemmefra. 
Uansett, jeg er veldig fornøyd og vet nå hvordan det er å være en “en mans redaksjon”. Jeg tar med meg all lærdom videre, 
og håper på å få brukt det positivt i tiden fremover.  

 


