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Grafisk design:

Ny identitet til LiveCV 

Produkt _
Igennem mit eget firma Wunderly, har jeg fået til opgave at re-designe LiveCV’s online identitet, 

med henblik på at gøre det hele mere moderne. Her lavede jeg et komplet re-design af deres 

hjemmeside, som senere hen skulle programmeres op på en WordPress CMS platform.

Kunden _ 
LiveCV hjælper jobsøgende med at lave kreative ansøgninger. Bl.a. via kurser på jobcentre. 

De har specielt fokus på at lave jobansøgninger med videoer, så de bliver mere levende og 

spændende at modtage som firma. 

Min opgave _
Jeg har stået for alt kundekontakt, opdatering, indledende møder, skitsering af den nye  

hjemmeside og til sidst at overdrage det endelige design til en programmør.

Produktionstid _
9+ dage

Programmer brugt _
Adobe Photoshop + Podio til planlægning
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Gamle design _
LiveCV’s gamle forside. Ting svæver rundt. Der er ikke noget grid at følge, og mindst

2 forskellige orange farver bliver brugt. Altså mangler der en rød tråd og struktur.
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Nyt design _
Struktur, en rød tråd og overskuelighed var nogle af de ting jeg havde fokus på, da jeg lavede 

dette nye webdesign. Det fulde design kan ses på min online portfolio / vedhæftet.
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Mockup / skitsering _
Inden jeg begyndte på noget, fik jeg noteret nedenstående efter et møde med dem. Man kan 

næsten kalde det en lille brainstorm. Ud fra disse, satte jeg mig ned og lavede nogle mockups af, 

hvordan opstillingen skulle være på hjemmesiden, så de vigtigste elementer og ønsker kom med.

Notater ud fra brainstorm _
- Målgruppen er unge såvel som ældre. Primært 25 - 45 årige som er arbejdsløse. 

- Bred målgruppe – alle skal kunne forstå budskabet. 

- Friskt og moderne – men stadig troværdigt
- En god rød tråd igennem alle deres produkter.
- Let læselighed (ingen kringlede skrifttyper)
- Konverter besøgende til bruger
- Den besøgende skal forstå budskabet og hvad vi er

Mockup _
Ved at lave denne skitse kunne 
jeg hurtigt danne mig et billede af, 
hvad jeg skulle have mest fokus på 
at få fremhævet først.
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Typografi _
LiveCV er en virksomhed som har et digitalt værktøj til jobsøgende. Derfor var det vigtigt for mig 

at finde en skrifttype, som så rigtig lækker ud på skærm, men også på tryk da de har forskel- 

lige PDF’er og andre materialer, som de udleverer på kurser.

Jeg valgte skrift-familien: Merriweather i 2 forskellige udgaver:

Merriweather - hovedrubrikker, mellemrubrikker og fokusord _ 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
12345789 !? - – . ,

Merriweather Sans - brødtekster _ 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
12345789 !? - – . ,

Farver og design _
Til designet har jeg valgt en farvepalette, som bliver deres fremtidige farver. Disse er angivet 

i CMYK værdier, som samtidig også er kompatible med RGB farvespektrummet, så de ses på 

skærmen med samme udtryk.

Farveforløb _
Farveforløbet giver et 

moderne udtryk.

Luftigt _
Der skal være luft og 

rene linjer i designet.

Orange _
Positivitet. God ud-

stråling og selvtillid.

C: 0 M: 58 Y: 100 K: 0
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Grid _
Da jeg begyndte at designe, brugte jeg 960 grid systemet med 12 rækker. 

Magenta overlay = 10” desktop skærm  //  Grøn overlay = 13” desktop skærm. 



Det femte element _
Denne kvindelige model er gennemgående 

i designet og vil også være synlig i  

fremtidige udgivelser.

Hun sidder og giver et udtryk af, at det 

er legende let at lave ansøgninger med 

LiveCV’s online værktøj.
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Resultat _
Designet blev leveret til kunden og de blev meget tilfredse. 

Derefter blev det sendt til min freelance programmør, som 

jeg har et samarbejde med. Designet er online på deres 

hjemmeside den dag i dag. Og samarbejdet med LiveCV er 

stadig kørerende med nye opgaver her i 2015. 

Download / materialer _
Se vedlagte designs der er lavet.  

Hop ind på min online portfolio og se alle designs i deres  

rette omgivelser.


