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Sammanfattning
Om man från Sverige flyttar till Portugal för att jobba som Art Director på en reklambyrå är det vissa 
saker man bör veta,  kanske redan innan man beslutar sig för att flytta. Det är en hel del saker som är 
annorlunda, inte bara språket, utan även designstilen, programvaror, arbetstider och mycket annat. I 
Portugal har man t.ex. två månader med dubbel lön, man använder Macromedia Freehand MX i större 
utsträckning än Adobe Illustrator, man arbetar till klockan sex på kvällen och som mammaledig får 
man 100% ersättning utan skatt de första fyra månaderna.

De uppgifter man får tilldelade som Art Director i Portugal kan som i Sverige se ut på många olika sätt. 
Skillnaden ligger snarare i hur man löser uppgiften och hur designen ser ut. Som svensk i Portugal blir 
lösningen troligtvis en blandning mellan det portugisiska ”starka” och det svenska ”stilrena” designs-
pråket. Detta examensarbete beskriver fyra olika jobb. Från briefing till färdig produkt och resultat.

Detta examensarbete behandlar frågor som är aktuella om man t.ex. som svensk får anställning som 
Art Director i Portugal. Hur mycket kan man begära i lön? När ska man komma till jobbet på morgo-
nen? Hur många veckor semester har man rätt till? Det finns många skillnader men också en hel del 
liketer. Den största skillnaden ligger i de anställdas generella inställning till jobb. I Portugal har inte 
jobbet lika hög prioritet som i Sverige. Det finns många konkreta likheter, bl.a. arbetsgången, stil på 
inredning, kläder och frisyr, hårdvaror och mycket mer. Anledningen till att det finns så många lik-
heter är dels den högt utvecklade kommunikationen som ”krympt” världen och gjort information om 
andra länder väldigt lättillgängligt. Dels och Portugals och Sveriges gemensamma medlemskap i EU.

Rapporten baseras främst på rapportskrivarens egna upplevelser och erfarenheter av reklambyrån 
McCann-Erickson i Lissabon. McCann-Erickson grundades i New York 1930 och växte snabbt till en av 
världens ledande reklambyråer med kontor runt i världen. Idag är företaget fortfarande en av världens 
största reklambyråer med kunder som Coca-Cola och General Motors, och deras slogan ”Truth well 
told” lyser fortfarande som en ledstjärna på alla kontor efter snart hundra år.
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Summary
If you move from Sweden to Portugal to work as an Art Director at an Ad agency, there are certain 
things you ought to know. Perhaps even before you decide to move. There are a lot of things that are 
quite different if you compare Portugal to Sweden, not only the language, but also the design, software, 
working hours and much more. You have for example two month with double salary, you work till six 
p.m. and when it comes to maternity leave, you have 100% compensation with no taxes the first four 
months of every pregnancy.

The tasks you have to handle as an Art Director in Portugal may, as in Sweden, be various. The dif-
ference is more how you solve your task and what the design looks like. As a Swede in Portugal the 
solution will probably look like a mixture between the Portuguese “expressive” and the Swedish “clean” 
design.

This degree project discusses questions that might turn up when a Swede gets employed as an Art 
Director in Portugal. What will the salary be?  When, in the morning, is it time to show up at the office? 
How many weeks of vacations are entitled? There are a lot of distinctions, but also a lot of similari-
ties.

The report is mainly based upon the author’s own experiences of the Ad agency McCann-Erickson in 
Lisbon. The history of McCann-Erickson starts in New York, 1930 and grew rapidly into one of the 
leading corporation with agencies all over the world. It is still today one of the world’s largest Ad com-
pany with clients like Coca-Cola and General Motors, and the slogan “truth well told” still lights up all 
their agencies after almost a century, just like a leading star.
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Förord
Först och främst vill jag tacka Ljungbergsfonden för det ekonomiska 
bidraget som täckte resor och hyra (se bilaga B). Utan detta bidrag skulle 
det aldrig varit möjligt att spendera våren 2005 på reklambyrån McCann-
Erickson i Portugal. Jag vill tacka Jesper Gernes, Victor Baptista Reis, 
Fernando Sampaio Amaro och Miguel Reis som har lett mig till Antõnio 
Bezerra, Creative Director på McCann-Erickson som tog emot mig som 
praktikant och var min handledare under hela praktikperioden. Jag vill 
tacka João Baptista för logi och guidning och Anna Skogbergs för hand-
ledning, hjälp och förslag till examensarbetet. 
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1. Inledning
Det har länge funnits ett intresse, eller rent av ett behov av att bo och 
jobba utomlands. Med exjobbet kom också den möjligheten. I början var 
engelskspråkiga länder det mest aktuella. Men bristen på kontakter med 
inriktning design gjorde alternativen minimala. 

Emmi Enoksson tipsade om Jesper Gernes som hade kontakter i Portugal 
i form av en Lektor vid universitetet i Algarve. Lektorn heter Victor 
Baptista Reis och han tipsade om Fernando Sampaio Amaro, läraren 
för designprogrammet på samma universitet. Han i sin tur tipsade om 
Miquel Reis, en före detta utbytesstudent på Högskolan i Borlänge. 
Miguel Reis känner Antõnio Bezerra, Creative Director på reklambyrån 
McCann Erickson i Lissabon. Antõnio fungerar under det här examens-
arbetet som kontaktperson.

McCann Erickson är en av världens största reklambyråer. Byrån bilda-
des i USA och har expanderat till olika delar av världen, bl.a. Lissabon. 
På byrån i Lissabon jobbar sammanlagt ca 80 personer på två våningar. 
På övre våningen jobbar ca 50 personer med den administrativa och eko-
nomiska delen och på den nedre våningen sitter layoutare, art directors, 
copywriters m.fl. Den nedre våningen är i sin tur uppdelad i flera ”team”. 
Antonio Bezerras team består av ca åtta personer inklusive en praktikant 
från Sverige.

1.1 Mål
Målet är att ta reda på och informera om vad man bör veta om man ska 
söka anställning som Art Director i Lissabon. 

1.2 Syfte
Som nyexaminerad högskolestudent kan det vara svårt att få det arbete 
man vill ha. Det kan även vara svårt att veta vilket jobb man vill ha. 
Därför är det viktigt att man inte begränsar sig utan undersöker alla möj-
ligheter som finns. Reklambranschen är känd för sina stora svängningar 
på arbetsmarknaden och under lågkonjunktur kan det som nyutbildad 
Art Director vara näst intill omöjligt att få anställning. Detta är en av 
anledningarna till att söka sig utomlands, där konjunkturen kanske är 
bättre.

De som vill söka anställning utomlands behöver all hjälp de kan få. Som 
Art Director på en reklambyrå i Portugal är det många saker man bör 
veta. Syftet med denna rapport är att tillhandahålla information om t.ex. 
vilken utbildning som krävs, vad man får för lön, vilka programvaror som 
används m.m. 
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1.3 Metod
Arbetet började med att de synliga och ytliga intrycken noterades och 
jämfördes med Sverige. Det kunde t.ex. vara inredningen på reklamby-
råns kontor, hur de anställda är klädda o.s.v. Sedan började fördjupning-
en vilket innebar en jämförelse av bl.a. arbetsgången, designelement och 
hårdvara. Ett frågeformulär delades ut till alla Art Directors på McCann-
Erickson (bilaga J), där bl.a. information om deras åsikter om och kring 
deras arbete kunde samlas in. Andra punkter som granskades var t.ex. 
sjukersättning, skatt, lön m.m. För att få en tydligare bild av hur man 
som Art Director arbetar i Portugal, gjordes flera autentiska uppgifter, 
utfärdade av reklambyrån McCann-Ericksons Creative Director. Som 
grund till allt arbete gjordes en fördjupning i McCann-Ericksons historia, 
som sträcker sig så långt som 75 år tillbaka. Tidsplan, se bilaga A.

1.4 Avgränsningar
Denna rapport analyserar skillnader och likheter som gäller de flesta 
reklambyråer i Sverige och Portugal, men långt ifrån alla. Det finns 
många reklambyråer som inte alls fungerar på det sätt som denna rap-
port beskriver.

Det finns även en hel del punkter som skulle kunna behandlas i denna 
rapport men som medvetet valts bort för att innehållet ska kunna ha en 
röd tråd och begränsas inom ett överskådligt område. Ämnen som valts 
bort är bl.a. jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen, jämförelse mel-
lan reklambyråernas egna företagsprofiler, portugisernas uppfattning om 
sin egen och svensk design och vice versa, orsak till yrkesval m.m.

Rapporten innehåller även en sammanställning av reklambyrån McCann-
Ericksons historia då denna byrå är en stor referens i detta arbete, samt 
att byrån spelar en stor roll i reklambranschens historia. Det är dock 
McCann-Ericksons begynnelse som fått störst fokus då det är denna 
period som har betydelse för denna rapport. 
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2. Reklambyrån McCann-Ericksons 
begynnelse
Historien om reklambyrån McCann-Erickson har sin början i New York 
1930, då två i karriären framstående män slår sina påsar ihop.

2.1 Alfred W. Erickson (1876-1936)
Alfred W. Erickson flyttade som 23-åring till New York för att börja arbe-
ta på reklamavdelningen för Cleveland Baking Powder Co. Han flyttade 
från Brooklyn och bakom sig lämnade han sin barndom och sina skolår. 
Skolåren som blev relativt få, då han aldrig påbörjade ”highschool”. På 
Cleveland Baking Powder blev han chef men avgick när bolaget slogs 
samman med Royal Baking Powder. Han flyttade då till varuhuset James 
McCutcheon & Co. Där stannade han till 1902 då han började jobba för 
byrån Newcomb Cleveland som hade sitt kontor nära Wall Street. Detta 
passade A. W. Erickson perfekt då han både var reklammakare och risk-
kapitalist. P.g.a. detta investerade han ofta i de kunder han skaffade och 
var på detta sättet dubbelt angelägen om sina kunders framtid. 1903 
gav han sig in i kolbranschen då han inte bara investerade i, utan köpte 
kolföretaget Congo. Detta gjorde han om till Congoleum Co där han själv 
var grundare, ordförande och naturligtvis ansvarig för företagets mark-
nadsföringsavdelning. 

I mitten av 1920-talet köpte A.W. Erickson British Nairn Linolium och 
skapade Congoleum-Nairn. Det gick bra för företaget och många av de 
anställda investerade i aktier i företaget. Mot slutet av årtiondet gick 
det dock sämre och många förlorade stora summor pengar, inklusive A. 
W. Ericksons egna anställda. Det han gjorde då var att kalla in var och 
en på kontoret där han skrev dem en check på det ursprungliga beloppet 
som de investerat. Trots detta hade han nu tjänat ihop en förmögenhet 
på 48 miljoner dollar, en summa som minst sagt var väl respekterat på 
den tiden. I och med sin rikedom och sin framgång i branschen blev han 
mycket inflytelserik och skapade många kontakter runt om i världen, en 
av dessa kontakter var den fyra år yngre Harrisson K. McCann.

2.2 Harrisson K. McCann (1880 - 1962)
Harrisson K. McCann flyttade till New York 1903, då han började arbeta 
som copywriter på en liten byrå. Några år senare sa han upp sig för att i 
stället börja arbeta på marknadsavdelningen för New York Telephone Co. 
När han var 30 år blev han chef för avdelningen och redan ett år senare 
fick han ett lockande erbjudande från Standard Oil, där de erbjöd honom 
en saftig lön och anställning som chef för deras reklamavdelning. Ett 
erbjudande han utan att fundera speciellt länge på, tackade ja till.
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Oljebranschen var i USA en blomstrande bransch som Standard Oil hit-
tills haft monopol på. Men detta ändrade regeringen på då de i början 
av 1911 slog fast att Standard Oil skulle delas upp i inte mindre än 34 
företag. Detta innebar komplikationer för H. K: McCann då hans fram-
tid i branschen blev oviss. Han bestämde då tillsammans med tre andra 
kollegor att starta en oberoende reklam och marknadsföringsbyrå för 
alla dessa företag. Redan när H. K. McCann Co. startade i början av 
1912 hade de oljebolagen från New Jersey, New York, Kalifornien och 
Louisiana som kunder.

H. K. McCann hade en enkel syn på reklam, och utifrån det formade 
han en slogan: ”Truth well told”. En slogan som finns kvar än idag på 
alla kontor runt om i världen. Han hade även ett udda förhållande till 
numret tretton. Hans största kund låg på Broadway 26, dubbelt tretton; 
hans kontor låg på den trettonde våningen, företagsnamnet hade tretton 
bokstäver och likaså företagets slogan.

2.3 McCann-Erickson
Det gick väldigt bra för både Alfred W. Erickson och Harrison K. 
McCann. A. W. Erickson fortsatte att investera i sina kunder och H. 
K. McCann expanderade sitt företag genom att starta fler byråer, inte 
bara i USA, utan även i London, Paris och Berlin. Det var dock under en 
nedgång under 1930, då personal varslades och nedskärningar gjordes 
som de båda bestämde sig för att gå samman. Sammanslagningen inne-
bar en av de största sammanslagningarna i reklambranschens historia. 
Tillsammans hade de nu 107 olika kunder, men de flesta var väldigt 
små. De hade dock Congoleum, A. W. Ericksons företag; Del Monte, 
U.S. Tobacco och Vaseline som gjorde McCann-Erickson till en av de tio 
största reklambyråerna i USA.

McCann-Erickson följde utvecklingen i radio och TV och gjorde många 
minnesvärda produktioner. Bl.a. ”Let’s dance” där de ”upptäckte ” Benny 
Goodman. Benny Goodman var en framstående jazzmusiker som spelade 
klarinett med olika kompband och grundade ”swing”. B. Goodmans fram-
trädande på radio gjorde mycket för McCann-Ericksons radioavdelning 
som annars gick ganska trögt för. Marschalk & Pratt var ett företag som 
huvudsakligen gjorde TV produktioner. Detta företag tog över en stor del 
av McCann-Ericksons kunder i oljebranschen vilket gjorde att McCann-
Erickson, 1954, till slut köpte upp företaget.

I november 1936 dog Alfred W. Erickson. Ungefär samtidigt som deras 
företag expanderade ner till Latinamerika. Detta innebar att Harrisson 
K. McCann tog över ordförandeposten för styrelsen i företaget. I och med 
expansionen till Latinamerika fick McCann-Erickson kunder som Coca-
Cola, Lehn & Fink och American Home Products. 1961, alltså 25 år efter 
sin död blev Alfred W Erickson utsedd till den rikaste i reklambranschen 
genom tiderna.
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I och med andra världskriget fick McCann-Erickson en hel del kunder 
utan produkter att marknadsföra. Både Ford och Chrysler slutade till-
verka bilar för att i stället producera flygplan ända fram till 1945. Ännu 
värre var det i oljebranschen där de drog ner markant på produktionen. 
McCann-Ericksons uppgift blev nu att dra ner på efterfrågan i stället för 
att utöka. En annons kunde tillexempel tala om hur man kunde undvika 
att använda däck och bensin. Samtidigt som McCann-Ericksons kontor 
lades ner i Tyskland och i det ockuperade Frankrike, öppnades nya kon-
tor i Karibien och Sydamerika. När andra världskriget var slut hade 
McCann-Erickson ökat sin omsättning från 12 miljoner dollar till 51 mil-
joner dollar, varav 7 miljoner kom från kontoren på andra sidan havet.

1948 klev Harrisson K. McCann av VD-posten och lämnade över den till 
Marion Harper Jr, som kom till företaget 1939, ung och nyutbildad från 
Yale University. Några år senare, 1958 tog Marion även över posten som 
styrelseordförande då H. K. McCann pensionerade sig till hedersordfö-
rande. Fyra år efter pensionen avled H. K. McCann, 82 år gammal, och 
hans fru i en bilolycka. 

2.4 Idag
Efter H. K. McCanns bortgång har hans företag fortsatt att expandera 
till det imperium det är idag. McCann-Ericksons kontor är utspridda över 
hela världen under namnet McCann-Erickson Worldgroup och är uppde-
lat i fyra grupper: Nordamerika, Asien, Latinamerika och Europa/Afrika. 
I Europa/Afrika ingår de två svenska kontor som finns i Stockholm och 
Malmö. 

Reklambranschen är en ostadig bransch som följer konjunkturen sla-
viskt. På grund av detta är det få reklambyråer som blir långlivade och 
många som inte överlever första året. McCann-Erickson har överlevt, inte 
bara första året utan hela 75 år. Sex av dessa år befanns sig företaget i 
andra världskrigets klor, som de inte bara klarade sig igenom, utan kom 
ut ur med en drygt fyrdubblad omsättning.

Några av de kunder McCann-Erickson Worldgroup har är: Bacardi, Black 
& Decker, Coca-Cola, General Motors, Goodyear, Johnson & Johnson, 
L’Oréal, Levi Strauss, Lufthansa, Mastercard, Maybelline, Microsoft, 
MSN, Nestlé, Nikon och Siemens.
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3. Arbete vid reklambyrå
Är det någon skillnad att arbeta som Art Director i Portugal, jämfört 
med Sverige? I så fall vad? Efter att ha jobbat ett år på en reklambyrå 
i Stockholm och sedan spenderat en tid som praktikant på reklambyrån 
McCann-Erickson i Lissabon har det oundvikligt noterats en hel del skill-
nader. Detta skapade en nyfikenhet som genererade frågor i form av ett 
frågeformulär till alla Art Directors (se bilaga I) på McCann som i sin tur 
resulterade i detta examensarbete.

Efter ett års erfarenhet inom den svenska reklambranschen kändes 
det naturligt att göra jämförelsen mellan just Portugal och Sverige. 
Erfarenheten från Newton Communications AB i Sverige har räckt till 
underlag för rapporten.

Nyfikenheten fanns redan innan praktiktjänsten i Lissabon. Det fanns 
frågor som krävde svar. Även frågor som inte har någon direkt koppling 
till reklambranschen, så som; hur är det att leva i Portugal?; hur är män-
niskorna?; hur ser omgivningen ut?; o.s.v. Om detta finns det mer att läsa 
om under rubriken ”Diskussion”. 

3.1 Arbetsgruppen
En arbetsgrupp består av en Creative Director som har huvudansvaret för 
det som produceras i gruppen. Det är också han/hon som har sista ordet 
och bestämmer hur jobben ska se ut. Under sig har Creative Directorn ca 
10 till 15 arbetskollegor varav hälften är copywriter och andra hälften Art 
Director. En copywriter samarbetar med en Art Director med att komma 
på ”lösningen” på jobbet. Detta gör man genom att fundera ut hur jobbet 
ska se ut och vad som skall sägas. Art Directorns uppgift är sedan att 
designa, illustrera och eventuellt fotografera, medan copywritern formu-
lerar texten. 

3.2 Arbetsgång
Arbetsgången ser ungefär likadan ut i Sverige som i Portugal. Skillnaden beror 
i stället på vilken reklambyrå du arbetar snarare än om du arbetar i Sverige 
eller Portugal. Generellt sett delas en ”briefing” ut där det står vad som ska 
göras. Det står vilken kund det är, vad de behöver hjälp med och hur det ska 
göras. Det står även saker som kan ha betydelse för jobbet, som t.ex. målgrupp, 
antal upplagor, färger och logotyper som får användas, syfte och ”deadline”. 
Med varsin ”briefing” sitter Art Directorn och copywritern ner och klargör för 
varandra vad som behöver göras. Sedan börjar brainstormingen. Ensam, i par 
eller i grupp försöker man komma på hur man på bästa sätt löser kundens 
behov. 
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3.3 Arbetsuppgifter
Det är ingen större skillnad på arbetsuppgifterna mellan Sverige och 
Portugal. Det handlar snarare om vilken typ av reklambyrå det är. På en 
”vanlig” reklambyrå producerar man trycksaker i form av foldrar, flyers, 
annonser, affischer m.m. Det som vanligtvis varierar är hemsidor, TV- 
och radioreklam, företagsprofiler, årsredovisningar, evenemang m.m. 

3.4 Arbetsmiljö
Som i Sverige är det viktigt med en öppen atmosfär på en reklambyrå. 
Det ska uppmuntras till gränslösa diskussioner och bidra till en krea-
tiv stämning. Att de som jobbar i reklambranschen är intresserade av 
design, syns även på inredningen. Möblerna är ofta valda med omsorg 
och det är inte ovanligt med fondväggar eller designade lampor och inred-
ningsattribut. Det som skiljer sig är belysningen. I Lissabon tänker man 
inte mycket på rätt belysningstemperatur. Här är det vanliga lysrör som 
gäller. Detta är genomgående inte bara på kontoret. På restauranger är 
det inte ovanligt att skarp lysrörsbelysning används.  

3.5 Medarbetare
Det råder god stämning på de flesta byråer. Det är väldigt viktigt att man 
fungerar bra ihop, inte bara professionellt, utan även socialt. Medelåldern 
är ofta låg, ca 30 år. 

En stor skillnad mellan Sverige och Portugal är inställningen till arbetet. 
I Sverige har arbetet mycket högre prioritet och man lägger mycket mer 
vikt på t.ex. deadlines. Detta gör att svenska medarbetare är effektivare 
men mer stressade, vilket ökar risken för utbrändhet. 

3.6 Utseende och klädstil
Sedan länge har ”reklamare” varit en livsstil. Så är det i Stockholm och 
så även i Lissabon. Många i branschen klär sig på liknande sätt och är 
väldigt nöjda med att säga att de jobbar på en reklambyrå. Det finns två 
olika sorters stilar, den ”stiliga” och den ”slappa”. Den stiliga klär sig i 
kostym. Män som kvinnor. Men i stället för skjorta har man polotröja 
och det är sneakers som gäller, inte finskor. Frisyren är välkammad med 
troligtvis sidbena. Den slappa klär sig i dyra ”vintage”-kläder. D.v.s. nya 
kläder som ser slitna ut. Det är T-shirt med konstnärliga tryck och slitna 
jeans. Det är även vanligt med utsmyckning i form av hals- och armband, 
ringar och egengjorda attiraljer. Även här är det sneakers som gäller. 
Frisyren är vanligtvis en modern variant av den klassiska ”hockeyfrillan” 
och har man glasögon ska det vara tjocka svarta bågar. (Från kultur till 
kultur, Bodin och Fant)
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3.7 Design
Designen är liknande i Sverige som i Portugal, men det finns vissa skillna-
der. Liknelserna är t.ex. att det ska vara originellt och helst lite kontrover-
siellt. Det ska kännas nyskapande men får gärna vara retro. 70- och 80-
talet är mest ”inne” just nu. Det är väldigt mycket vektorgrafik även när 
det gäller avbildningar av människor. Det som skiljer är att portugiser vill 
att formspråket skall vara mer extremt, medan svenskarna gillar det mer 
stilrena. I Lissabon vräker man på med färger som rosa och turkos och 
extrema former och mönster. (Global Sociology, Cohen och Kennedy)

3.8 Layout
Vad gäller layouten är grundreglerna de samma som i Sverige vad gäl-
ler format, mallar och marginaler, men dessa bryts betydligt oftare i 
Portugal. De är dock medvetna om att det ska fylla sitt syfte, men många 
gånger kommer budkapet i andra hand.

3.9 Typografi
Det är i typografin den största skillnaden ligger. I Portugal kan texten se 
ut hur som helst, medan den i Sverige kan verka helig. Om du får en flyer 
i din hand i Lissabon kan du räkna med att du måste vrida och vända på 
den för att kunna läsa. 

Likheten ligger i teckensnitten. Det är väldigt vanligt i Sverige som i 
Portugal att man använder sig av sans seriffer så som Futura och Arial. 
De vanligast förekommande teckensnitten i Sverige är de samma som i 
Portugal (Frutiger, Garamond, Copperplate, Gill Sans, Times o.s.v.).

Skillnaden ligger som tidigare nämnt i typografin. Det är mer vanligt än 
ovanligt att texten är vriden, har olika radavstånd, överlappar varandra 
och ändrar teckensnitt och storlek. Effekter som outlines och 3D-perspek-
tiv är också betydligt vanligare i Portugal än i Sverige. 

Detta gör att portugiserna också är betydligt bättre på denna typ design. 
De är bättre på att ”vräka” på utan att det ser billigt eller oprofessionellt 
ut. Det finns en harmoni i röran.

3.10 Bilder/Fotografering
Bilder tas med digitalkamera eller köps av bildbyråer. I vissa fall anli-
tas en frilansande fotograf om man behöver en bild med ett specifikt 
motiv. Det som avgör är bildens format och motiv. Om man behöver en 
liten bild går det bra att ta bilden själv med företagets utrustning, som 
i de flesta fall består av en inte allt för avancerad digitalkamera (ca 5 
Mpixel). Om bilden ska tryckas i större format än ca A4 krävs antingen 
en bättre kamera vilket vanligtvis den frilansande fotografen äger, eller 
att bilden beställs från en bildbyrå. Hittar man inte det motiv man söker 
hos de olika bildbyråerna finns inget annat alternativ än att anställa en 
fotograf.
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3.11 Bildbehandling
Portugiser lägger ingen större vikt på bildbehandling. De har t.ex. inte 
50% grå bakgrund på skärmen som man bör ha när man arbetar med 
kulörer. De använder sig inte av svart eller vitpunkt i bilder, eller anpas-
sar bilden för punktförstoring. Allt detta sköter tryckeriet som reklam-
byrån lägger allt ansvar på. Om de har en ICC-profil för den interna 
skrivaren stämmer den inte särskilt väl med datorerna vars skärmar inte 
blivit kalibrerade på några månader. I Sverige är reklambyråer inte hel-
ler så bra på detta, men de har betydligt bättre kunskap om och kontroll 
på ICC-profiler till skrivare och tryckeri.

3.12 Illustrationer
Som Art Director är det till stor fördel att vara duktig illustratör. Det är 
inget krav, men underlättar när man söker jobb. Om illustrationen är 
för avancerad anställer man en illustratör eller konstnär, men i de allra 
flesta fallen bör Art Directorn klara uppgiften. Det finns dock inga krav 
att din chef, som vanligtvis är Creative Director,  ska bli nöjd på en gång. 
Art Directorn och Creative Directorn håller en kontinuerlig diskussion 
där Art Directorn får instruktioner om vad som bör ändras. Oftast är 
det en viss stil som Creative Directorn vill åt, och som Art Directorn ska 
lyckas fånga.

För tillfället (våren 2005) är i Portugal en viss stil på illustrationerna och 
designen som är vanligt förekommande i reklamsammanhang. Denna stil 
kan man tydligast förklara med orden: uttrycksfullt, starkt och lekfullt. 
Det är starka färger som turkos och rosa. Typografin är lekfullt designad 
med 3D-effekter, skuggor, ”outlines” och dylikt.

Illustreringen sker i MX Freehand, som är ett vektorprogram liknande 
Adobe Illustrator. P.g.a. detta har illustrationerna en karaktär med 
tonplattor, 3D-designad text och vektorbaserade mönster. Illustrationer 
gjorda i Adobe Photoshop hör till ovanligheten.

3.13 Teckensnitt
I Portugal är det för tillfället väldigt ovanligt med antikva teckensnitt. 
Det används näst intill uteslutande sans seriffer. Vanligaste teckensnit-
ten är Helvetica och Futura. De klassiska serif-teckensnitten passar inte 
i den ”moderna” stil som just nu gäller. Många gånger designar man sitt 
eget teckensnitt om det bara ska användas till ett ord eller en mening. I 
Sverige är antikvor betydligt vanligare.  

3.14 Programvara
I Sverige används Adobe Photoshop för bildbehandling och illustrering, 
Adobe Illustrator för vektorillustrering och antingen Adobe InDesign 
eller Quark Xpress för layout. I Lissabon används oftast inte Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign och Quark Xpress. Istället används Freehand 
MX. Freehand MX ingår i samma serie som Flash MX och är ett program 
som kombinerar vektorgrafik (skapas annars i Adobe Illustrator) och lay-
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out (skapas annars i Adobe InDesign, Quark Xpress). Det finns både för-
delar och nackdelar med Freehand MX. Fördelar kan t.ex. vara att man 
kan använda olika format på sidorna och att man enkelt kan kopiera en 
sida med dess innehåll. Nackdelar är framförallt vektorgrafikens osmi-
diga tillvägagångssätt och brist på funktioner som annars finns i Adobe 
Illustrator. Photoshop används på samma sätt i Portugal som i Sverige.

Andra programvaror som är vanliga i Sverige är även vanliga i Lissabon, 
som t.ex. Microsoft Word och Powerpoint, Adobe Acrobat, Flash MX, m.fl. 

3.15 Hårdvara
Det är i princip ingen skillnad mellan Portugal och Sverige vad gäller 
hårdvaror. I båda länderna arbetas det uteslutande med Mac-datorer och 
det är likvärdiga utskriftsenheter, d.v.s. färglaserskrivare, kopiatorer, 
storformatsskrivare m.m. Det finns tillgång till bredband, digitalkamera 
och en ”verkstad” där man klipper, beskär, sprayar lim, biger m.m.

3.16 Lön
Lönen i Portugal är bra men inte fullt så bra som i Sverige. Nyligen har 
det varit betydligt sämre och lönerna är troligtvis på väg uppåt ytterli-
gare. Lönen är dock inte dålig, man får stå ut med en låg lön i början, men 
denna summa ökas kraftigt inom några få år. 

I Portugal får man dubbel lön två månader. En månad på sommaren 
och en månad vid jul. Detta för att kunna åka på semester samt att ha 
råd med alla utgifter kring jul och nyår. Detta innebär att månadslönen 
är lägre i Portugal men årslönen ungefär detsamma som i Sverige. Om 
Portugisernas lönesystem är en fördel eller nackdel råder delade mening-
ar om. Portugiserna är nöjda med detta system men svenskar tycker det 
verkar konstigt och onödigt eftersom man lika gärna kan spara själv. 

Medelinkomst före skatt i svenska kronor/månad: 
Ingångslön: 9000:- (10500:-) 
Efter 6 år: 26000:- (30000:-)
(månadslön med de två månadernas dubbla löner utslagna på 12 måna-
der)

3.16.1 Levnadskostnader
I stort sett kostar det mesta lika mycket i Sverige som i Portugal. Detta 
p.g.a. att båda länderna är medlem i EU. Innan Portugal blev medlem-
mar var det mesta betydligt billigare än i Sverige. Men då var också stan-
darden betydligt lägre. Det enda som idag har en betydande prisskillnad 
är alkoholen, då Sverige har sin egen alkoholpolitik. En flaska vin som i 
Sverige kostar ca 60:- kostar i Portugal ca 10:-.

Hyrorna varierar såklart beroende på var i landet man bor, men hyrorna 
i Lissabon jämfört med Stockholm är ungefär detsamma.
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I Sverige låg bensinpriset den 6:e juni 2004 på 10:88 kronor/liter, i 
Portugal kostade en liter bensin vid samma tidpunkt ca 10:01 kronor/
liter. 

I Stockholm kostar ett månadskort som gäller både för buss och tunnel-
bana över hela Stockholm 600:-. Ett liknande kort i Lissabon kostar ca 
250:-.

3.17 Frånvaroersättning

3.17.1 Mammaledighet
Det är ingen ekonomisk förlust att bli med barn i Portugal. Tvärtom. 
För varje barn har man full lön utan skatt de första fyra månaderna. I 
Sverige har du 64 veckor med 85% av lönen.

3.17.2 Sjukfrånvaro
De dagar du stannar hemma p.g.a. kortvarig sjukdom får du i Portugal 
65% av lönen. I Sverige är det olika beroende på om du är korttids- eller 
långtidssjukskriven. Är du korttidssjukskriven får du 75% av lönen för-
sta dagen och efter det 90%. Är du långtidssjukskriven får du 64 % av 
lönen.

3.18 Försäkringar och pension
De har liknande försäkringssystem i Portugal som i Sverige. Företaget 
är bundna enligt lag att ersätta dig om du blir skadad på arbetsplatsen, 
likaså om du blir långtidssjuk p.g.a. omständigheter på jobbet.

3.19 Skatt, semester, pensionsålder, 
arbetstider, och ledigheter
Se bilaga I.
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4. Exempel på arbetsuppgifter
Nedan ges några exempel på hur det kan gå till att lösa en del av de  
uppgifter man kan tänkas få som Art Director. Dessa uppgifter har detta 
examensarbetes upphovsmakare själv fått att lösa under våren 2005 
på reklambyrån McCann-Erickson i Lissabon, Portugal. Uppgifterna 
i sig kan skilja sig väldigt mycket åt. Inte bara jämförelsevis Sverige 
– Portugal utan även reklambyråer sinsemellan och även inom samma 
byrå. Hur man går tillväga för att lösa sina uppgifter varierar naturligt-
vis, men i de exempel som följer nedan är arbetsgången som i de flesta 
fall, både vad gäller Portugal och Sverige.

4.1 Superbrands (bilaga C)

4.1.1 Briefing
TAP är Portugals största och enda internationella flygbolag. De har nyli-
gen gjort om sin företagsprofil där deras val av färger har stor betydelse. 
Därför är det viktigt att få med dessa färger (två gröna nyanser och två 
röda nyanser) på omslaget. Man bör också visa tydligt att det handlar om 
TAP och att det är ett flygbolag. 

4.1.1.1 Uppgift
Gör ett bokomslag till Superbrands om TAP.

4.1.1.2 Bakgrund
Ett företag som heter ”Superbrands Portugal – A tributo a 50 grandes 
marcas a Portugal” ger varje år ut en bok som handlar om det största och 
mest betydelsefulla Portugisiska företaget under det gångna året, enligt 
dem själva. Detta år (2005) har TAP – Air Portugal blivit framröstad som 
segrare och hedrad med en utgåva. 

4.1.1.3 Målgrupp
Denna bok ska framför allt rikta sig till konkurrerande företag inom 
samma bransch, andra större företag och TAP själva. Dessa personer är 
i genomsnitt ca 40-50 år och till största del män.

4.1.1.4 Kulörer
Det enda kravet var att Superbrands logotyp skulle tryckas i silver.

4.1.1.5 Format och mallar
Bokomslaget är 350 mm hög, framsida och baksida är 257 mm bred, ryg-
gen 15 mm bred och inviken 145 mm breda. Logotypen skall placeras med 
bestämda marginaler och  format på framsidan, och ryggen. 
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4.1.2 Utförande, Superbrands
Tanken var att använda TAP:s nya färger på ett kreativt, positivt och 
uppseendeväckande sätt, så att TAP kan känna sig unika och inte som en 
i raden av de företag som tidigare år blivit utnämnda av Superbrands. Ur 
detta föddes idén med regnbågen bestående av TAP:s färger. Regnbågen 
symboliserar i många religioner och kulturer en bro mellan olika världar 
och passar utmärkt till TAP:s internationella marknad. Grafiken gjordes 
fantasifull och sagolik, för att skapa känslan av gränslöshet vad gäller 
TAP:s prestationsförmåga. Illustrationen sträcker sig runt hela omslaget 
för att ytterligare styrka TAP:s internationella inriktning, runt jorden. På 
framsidan är det dag och på baksidan är det natt. Detta för att förtydliga 
TAP:s ”dygnet runtservice”. Flygplanet på framsidan valdes att klippas 
in i pixelformat, för att bryta av och skapa kontrast. TAP-logotypen place-
rades mitt i solen för att fånga uppmärksamhet och på ett undermedvetet 
sätt tala om hur ”lysande” TAP är.

4.1.2.1 Typsnitt
Arial valdes då karaktären av detta typsnitt påminner om stilen på illus-
trationen.

4.1.2.2 Programvaror
Illustrations och layoutprogrammet Freehand MX användes, dels för att 
få ”rätt” stil på grafiken och illustrationerna och dels för att enkelt kunna 
klistra in logotyper, text och pixelbaserade bilder.

4.1.2.3 Arbetsgång
Det började med översättning av briefingen från portugisiska till engel-
ska. Texten som skulle appliceras på insidan tillhandahölls av en copy, 
annars jobbades det självständigt utan hjälp med brainstorming. Stöd 
gavs allt eftersom, av Creative Directorn i form av feedback och kom-
mentarer. 

4.1.3  Resultat
Chefen (Creative Directorn) gillade förslaget som visades för kund (TAP 
och Superbrands). Kunden godkände inte omslaget med motiveringen att 
det var för långt ifrån den grafiska stil som TAP har. Grafiken var för 
naiv och lekfull. Designern själv är dock väldigt nöjd med resultatet.

4.1.4 Diskussion
Det blev många utskrifter innan färgerna stämde. Problem som uppstod 
var urklippsbanan kring den pixelbaserade bilden som lämnade en ruta 
i ljus ton på bakgrunden, nyansen på den blåa himmelen som vid de 
första utskriftsförsöken blev för grön och övertoningarna i molnen där 
övergångarna till en början inte blev tillräckligt mjuka. 
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4.2 Heart (bilaga D)

4.2.1 Briefing
Det är viktigt att röra på sig och motionera av flera orsaker, och generellt 
är det för att hålla sig frisk och leva länge. I det här fallet ligger vikten på 
hjärtat. Genom att motionera minskar man risken att drabbas av hjärt-
infarkter och andra hjärtsjukdomar. Detta är en tävling, så därför finns 
varken någon kund eller uppdragsgivare, utan bara en tävlingsledning 
som bedömer bidragen.

4.2.1.1 Uppgift
Gör en annons om motioneringens vikt för hjärtat.

4.2.1.2 Bakgrund
Detta var en tävling för unga (upp till 28 år) inom reklambranschen. 
”Para coração” hette evenemanget som arrangerade denna tävling som 
var en del av en större mer omfattande tävling inom reklambranschen. 
Sammanlagt delades fler än 20 priser ut i olika kategorier under två 
dagar där priset var en guld-, silver- eller bronsstatyett. Tävlingen för 
unga är påhittad av evenemangets ledning och har ingen koppling till 
några autentiska kunder.

4.2.1.3 Målgrupp
Målgruppen är de som känner att de borde röra på sig lite mer än vad 
de gör. De som behöver motiveras lite extra och som behöver höra fler 
eller andra orsaker till att motionera. Eftersom det är hjärtat som är cen-
tralpunkten i denna annonskampanj blir målgruppen inte bara de som 
är överviktiga, utan även de som håller en normalvikt, men som sällan 
motionerar.

4.2.1.4 Kulörer
Här finns inte några speciella kulörer som måste finnas med. Styrkan på 
kulörerna i bilden tonades dock ner en aning för att skapa en allvarligare 
och seriösare känsla.

4.2.1.5 Format och mallar
Annonsen skall vara i ”normalformat”. Det vill säga att den skall fungera 
i en dagstidning, inte för liten och inte för stor. Med andra ord är det helt 
upp till formgivaren att bestämma. Formatet valdes dock till 297x210 
d.v.s. liggande A4.

Eftersom uppgiften är uppdiktad finns ingen riktig kund och då inte hel-
ler någon logotyp eller några mallar.
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4.2.2 Utförande, Heart
Här var tanken att hjärtat skulle tala om att det är viktigt att röra på sig. 
Eftersom det i många fall krävs något drastiskt för att folk ska reagera 
och vakna borde ett tecken direkt från hjärtat väcka en och annan tanke. 
Annonsen består av ett heltäckande fotografi. Fotografiet föreställer en 
kvinna som övningsspringer på landsbygden och anledningen till att 
just den bilden valdes var hennes ansiktsuttryck som förmedlar beslut-
samhet, målinriktning och allvar. Budskapet är: ”Din hälsa förtjänar 
att tas på allvar”. Därför valdes bilder med fint väder och glada miner 
bort. Hjärtats meddelande förmedlas genom ett hjärtformat svettavtryck 
på linnet, rakt ovanför hjärtats position lite till vänster om mitten av 
bröstet. För att placera fokalpunkten på hjärtat placerades texten med 
huvudbudskapet strax till höger om hjärtat.  

4.2.2.1 Typsnitt
Gill Sans valdes. Eftersom Gill Sans inte drar åt sig onödig uppmärksam-
het fick bilden det utrymme som krävdes.

4.2.2.2 Programvaror
Det mesta gjordes i Adobe Photoshop då det största jobbet låg i bildbe-
handlingen. Bilden lades sedan in i Freehand MX där också texten app-
licerades. 

4.2.2.3 Arbetsgång
Denna uppgift löstes i samarbete mellan Art Director och Copywriter. 
Inledningsvis brainstormades olika förslag fram som emellanåt presente-
rades för Creative Director för feedback och tips. Efter några dagar med 
bollande av idéer slogs det slutliga förslaget fast. Då hade både idén om 
motivet och budskapet bestämts. Sedan delades jobbet upp i två delar. 
Copywritern koncentrerade sig på att formulera texten som i det här fal-
let skulle vara på portugisiska, och Art Directorn koncentrerade sig på 
bildbehandlingen av fotografiet. När denna del av processen var avklarad 
sattes bild och text samman av Art Directorn i programmet Freehand 
MX. Sedan skrevs annonsen ut på kontorets färglaserskrivare och skicka-
des via post till tävlingsledningen.  

4.2.3 Resultat
Det blev inget pris och någon noterad placering nedanför tredje plats 
fanns inte. Ett av de bidrag som fick pris hade ett svettmärke format som 
ett hjärta på sin annons. Om det var bilden eller texten som juryn tyckte 
var bättre på detta bidrag kan man bara spekulera om. Hur resultatet 
blev är från Art Directorns sida därför inte helt klart. Art Directorn är 
nöjd med sin del och fick positiv kritik från Creative Directorn.

4.2.4 Diskussion
Copywritern och Art Directorn hade stundtals svårt att samarbeta. 
Detta berodde på språksvårigheter eftersom båda hade problem med att 
uttrycka sig tydligt på engelska som var det gemensamma språket. 
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4.3 Latitude (bilaga E)

4.3.1 Briefing
TAP:s nya interna program behöver ikoner som kan användas till app-
licering på brevpapper, kläder och annat. De ska synas tydligt både i 
små och stora format och användas i de flesta sammanhang för att moti-
vera personalen till att öka arbetsmoralen och höja stämningen bland de 
anställda. Ikonen ska användas tillsammans med fem olika ord: Latitude, 
Longitude, Livre, Light och Ligada, där Atitude är ledordet.

4.3.1.1 Uppgift
Gör fem ikoner till TAP:s interna program med Latitude som ledord.

4.3.1.2 Bakgrund
Förutom att TAP (Air Portugal) nyligen gjort om sin företagsprofil har de 
även startat ett internt program för att höja moralen bland de anställda. 
McCann-Erickson fick som uppgift att komma på vilka ord och symboler 
som skall användas i samband med detta och som hjälper och förtydligar 
TAP:s budskap gentemot personalen.

Resultatet blev Latitude som betyder höjd och anspelar på att TAP är 
ett flygbolag. I Latitude hittar man även det portugisiska ordet ”atitude” 
som betyder attityd, inställning och beteende. L:et är genomgående för 
alla fem ord men det är endast Latitude som bildar ett nytt ord då man 
tar bort L:et. 

4.3.1.3 Målgrupp
Målgruppen är de anställda på TAP. Piloter, stuarts, flyvärdinnor, säker-
hets- och tullpersonal och alla de som jobbar ute på flygfältet som tekni-
ker, busschaufförer, lastpersonal, m.fl.

4.3.1.4 Kulörer
TAP:s kulörer är grön och röd. Därför användes röd till L:et i ikonen. 
Molnet fick blå kulör eftersom det ska fungera mot vit bakgrund och 
samtidigt vara autentiskt.

4.3.1.5 Format och mallar
Inga specificerade mått, mallar eller format fanns angivna. Ikonerna 
skall fungera både i stort och litet format. De bör inte vara spretiga efter-
som de skall fungera som bl.a. märken på kläder och tillbehör. 

4.3.2 Utförande, Latitude
Det behövdes något som visade att det handlar om flygbranschen, samti-
digt som det ska ge en sympatisk, varm och positiv känsla. Ett moln blev 
symbolen för flygbranschen och L:et fick en permanent position i molnet 
då hela fem ord av sex har L som inledande bokstav. Molnet fick en ljus, 
positiv, blå nyans och en vänlig karaktär med sin runda, bulliga form. 
L:et fick en röd nyans som återfinns i TAP:s företagsprofil och som är en 
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bra kontrast till det blåa molnet. L:et gjordes som en flygplansvinge som 
symboliserar framåtanda och nytänkande. L:et fick en något mjukare 
form än traditionella L för att förstärka den mjuka, välkomnande och 
sympatiska känslan. Också för att påvisa fart och aktivitet.

Texten placerades strax till höger om symbolen (molnet och L:et) efter-
som L:et i molnet är den inledande bokstaven i alla de fem orden. Ordet 
atitude som är ledordet placerades i mindre format där det fick plats utan 
att kännas inpressat eller spretigt.

4.3.2.1 Typsnitt
Futura valdes, då detta typsnitt går bra ihop med karaktären av det illus-
trerade L:et. Det fungerar även bra i olika format. Det har bra läsbarhet 
i små storleksgrader och är estetisk tilltalande i större grader.

4.3.2.2 Programvaror
I denna uppgift användes uteslutande layout- och illustrationsprogram-
met Freehand MX. Detta för att reklambyrån McCann-Erickson inte 
hade Adobe Illustrator. 

4.3.2.3 Arbetsgång
Här lades den största tyngden på brainstorming och skissning. Ett oräk-
neligt antal förslag och skisser lades fram för Creative Directorn som kom 
med förslag och synpunkter. Skisserna gjordes med blyertspenna och 
skissblock. Sedan överfördes den slutgiltiga skissen till datorn där ikonen 
illustrerades. I Freehand MX provades en rad olika nyanskombinationer 
och formen finslipades. 

4.3.3 Resultat
Resultatet fick positiv respons av Creative Directorn. Detta jobb visa-
des aldrig för kund (TAP) då det ”riktiga” jobbet utfördes av McCann-
Ericksons ordinarie Art Director (se bilaga F). 

4.3.4 Diskussion
Art Directorn själv är nöjd och kan i efterhand inte se något han vill 
ändra på. Det är inte alltid lätt att som Art Director få fram med bild 
vad Copyn vill säga med ord. Ännu svårare blir det då om Copyn och Art 
Directorn inte talar samma språk. 
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4.4 Wallpaper (bilaga G)

4.4.1 Briefing
McCann-Erickson i Lissabon behöver ny skrivbordsbakgrund till dato-
rerna på kontoret. Det finns inga ramar för hur det ska se ut och det enda 
som måste finnas med är McCann-Ericksons logotyp i någon form och 
telefonnummer samt E-mailadress till företagets helpdesk. 

4.4.1.1 Uppgift
Gör en ny skrivbordsbakgrund till datorerna på McCann-Ericksons kon-
tor.

4.4.1.2 Bakgrund
Det är inte speciellt ovanligt att ett företag har sin egen skrivbords-
bakgrund till datorerna, framför allt inte om det är ett grafiskt företag. 
Grafiska företag som reklambyråer är naturligtvis extra måna om att 
skrivbordsbakgrunderna ser bra och professionella ut. McCann-Erickson 
är inget undanfall. Den tidigare bakgrunden som var helblå med infor-
mation om företagets helpdesk behövde förnyas då den sett lika dan ut 
under en lång period. 

4.4.1.3 Målgrupp
Målgruppen är alla anställda på McCann-Erickson, Lissabon. På McCann-
Erickson i Lissabon jobbar ca 80 anställda. Ca 50 personer jobbar med 
administrativa tjänster och ca 30 med kreativa tjänster så som AD, copy-
writer, Creative Director, projektledare m.fl. De anställda är från ca 25 år 
till 55 år med en medelålder på ca 35 år varav ca 40% är kvinnor. 

4.4.1.4 Kulörer
McCann-Ericksons företagskulörer är blå och grå, men det var inget krav 
att dessa måste vara med. 

4.4.1.5 Format och mallar
En monitor kan ha flera olika format. De vanligaste är standard (4:3) och 
widescreen (16:9). Widescreen blir vanligare och vanligare men standard 
förekommer för tillfället i betydligt större utsträckning. Därför valdes 
bakgrundsbilden till 1280 x 1024 pixlar. Monitorer har vanligtvis en 
begränsad upplösning på 72 ppi, vilket gör att en större upplösning av 
bilden vore onödigt till ingen nytta. Därför valdes upplösningen på bak-
grundsbilden till upplösningen 72 ppi.

Med på bakgrundsbilden ska McCann-Ericksons logotyp finnas. Antingen 
i färg (blå/grå), svart/vit, svart eller vit. Till den gula bakgrundsbilden 
valdes den vita logotypen för att behålla en ljus känsla, samtidigt som 
kontrasten måste vara tillräcklig. Till den blå bakgrundsbilden valdes 
logotypen i färg eftersom den blå och grå färgen gick i ton med bakgrun-
den. 
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Logotypen fick placeras var som helst på bakgrundsbilden och i vilket 
format som helst. Informationen om helpdesk likaså, med krav på läsbar-
het.

4.4.2 Utförande, Wallpaper
McCann-Erickson i Lissabon har ett mycket karaktäristiskt golv. Detta 
golv fotograferades med olika vinklar, avstånd och inställningar på 
kameran för att få många bilder med samma motiv men olika stilar. Det 
varierades skärpedjup, vitbalans och ljussättning. 

4.4.2.1 Typsnitt
Gill Sans: fet, normal och kursiv. Gill Sans är ett ganska neutralt teck-
ensnitt i den bemärkelsen att det inte stjäl uppmärksamhet från omgiv-
ningen. Texten ska i det här fallet var rent informativt och inte påverka 
designen. Gills Sans är dock ett estetiskt tilltalande och professionellt 
teckensnitt som fungerar i de flesta storlekar. Eftersom formatet på 
monitorer, och personliga inställningar varierar, kan man inte i förväg 
veta vilken grad texten får på de monitorer bakgrundsbilden kommer 
visas.  

4.4.2.2 Programvaror
Adobe Photoshop användes till bildhantering för originalfotografiet. 
Samma program användes även till att layouta texten och logotypen 
samt att skapa effekter på text och logotyp.

4.4.2.3 Arbetsgång
Här gjordes inga skisser. Ganska snart bestämdes att golvet på konto-
ret skulle fungera som bakgrundsbild och skisseringen skedde istället 
i kameran i form av många olika vinklar, motiv och inställningar. Den 
slutliga bilden blev en närbild av golvet med kort skärpedjup. Bilden 
bildhanterades i Adobe Photoshop där nyansen ändrades från grå till blå. 
Valet av nyans föll sig naturligt då McCann-Erickson har den blå nyan-
sen i sin företagsprofil, samt att golvet som i original är stålgrått behåller 
sin karaktär av stål även med blå nyans. Logotypen placerades i det övre 
vänstra hörnet eftersom ikonerna ligger längst den högra sidan i Mac-
miljö. En reflektion producerades under logotypen för att ge en effekt av 
att logotypen ”svävade” över golvet. En reflektion passade sig bättre än 
en skugga då golvet är blankt.

Ännu en bakgrundsbild skapades och för att behålla samma tema foto-
graferades taket. Även här en närbild med kort skärpedjup. I bildhante-
ringen vändes bilden upp och ned för ge en lugnare känsla med bättre 
balans, samt att nyansen ändrades från vit till gul. En vit yta kan ofta 
uppfattas gulaktig då den reflekterar det gula ljuset från inomhusbelys-
ningen. Detta är orsaken till att bildens nyans ändrades till gul. Sedan 
applicerades logotypen på samma sätt som på föregående bild men med 
en skuggeffekt i stället för en reflektion då takets yta inte är blank. Den 
vita varianten av McCann-Ericksons logotyp valdes för att inte sticka ut 
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för mycket. En bakgrundsbild bör inte vara för detaljrik då man snabbt 
ska kunna hitta de mappar och filer som ligger på skrivbordet.

Båda dessa förslag presenterades för Creative Director och för VD:n, och 
då den gula bilden på taket godkändes som bakgrundsbild applicerades 
en text med kontaktinformation till företagets helpdesk. Texten provades 
fram med olika teckensnitt, nyanser, grader, placeringar och effekter då 
den till slut valdes till Gill Sans, svart, 14 punkters storlek i det nedre 
vänstra hörnet med en vit bård som fadear till genomskinlighet åt höger. 
14 punkter är en relativt stor teckengrad men då man inte kan utesluta 
att en del använder monitorer i 14 tums format är stor grad på texten 
en nödvändighet. Bården är till för att hindra texten från att smälta in 
i de svarta hålen i bakgrunden och på så sätt bli svårläst. Fadeeffekten 
förhindrar att bården stjäl för mycket uppmärksamhet. 

4.4.3 Resultat
Både den blå och den gula bakgrundsbilden lades fram som förslag till 
Creative Directorn och VD:n. VD:n som har det sista ordet bestämde att 
den gula bakgrunden fyllde sitt syfte som bakgrundsbild till datorerna 
på McCann-Ericksons kontor. Dock inte den blå då han ansåg att skru-
varna i golvet såg ut som ”brunnar”. Den gula bakgrundsbilden används 
från och med detta på de flesta datorer på McCann-Ericksons kontor i 
Lissabon. Dock inte den blå, den används bara av Art Directorn själv (och 
av McCann-Ericksons datasupport då han genom företagets datanätverk 
kunnat kopiera Art Directorns bakgrundsbild).

4.4.4 Diskussion
Det var delade meningar vad gäller valet av bakgrundsbild. VD:n var 
den enda av de tillfrågade som ansåg att den gula var bättre än den blå, 
inklusive designern själv. Olyckligtvis hade VD:n sista ordet. Den gula är 
dock godkänd men inte mer, den blå är mer karaktäristisk och typisk för 
just McCann-Erickson i Lissabon. 
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5 Detta bör du kunna 
för att få anställning
Ett krav är datavana i Macintosh, eftersom det precis som i Sverige, är 
uteslutande Mac-datorer i reklambranschen i Portugal. Du bör kunna, 
utöver de programvaror som används, hantera Internet då du ofta letar 
bilder på olika bildbyråers hemsidor. Du bör även kunna Microsoft Word 
och andra program som hör till baskunskaper inom data.

5.1 Grafiska Programvaror

5.1.1 Adobe Illustrator
Kunskap om vektorgrafik är inget krav men du bör kunna illustrera med 
antingen vektorgrafik eller pixelgrafik. Ska du välja ett, rekommenderas 
vektorgrafik då detta är enklare att behärska och en mer utspridd kun-
skap bland formgivare. Vektorgrafik passar utmärkt när man designar 
logotyper då man kan ändra storleken utan att förlora kvalitet. Det blir 
betydligt svårare att lösa de uppgifter du får om du inte kan illustrera. 

5.1.2 Adobe Photoshop
Adobe Photoshop används till pixelbaserad grafik. Det kan handla om att 
frilägga en bild eller beskära eller modifiera ett fotografi på något sätt. 
Programmet är även relativt obegränsat vad gäller illustrering. Som Art 
Director måste du kunna bildbehandla de bilder som du använder i din 
layout/design och Adobe Photoshop är tveklöst det mest utspridda pro-
grammet både i Sverige och i Portugal. 

5.1.3 Adobe InDesign, Quark Xpress eller MX Freehand
För att klara av de layoutuppgifter som du kan tänkas stöta på är det 
viktigt att du hanterar minst ett av ovanstående program. Alla program-
men är mer eller mindre gränsöverskridande, d.v.s. att man även till 
viss del kan använda programmen till att illustrera med vektorgrafik. 
Utvecklingen lutar åt att man snart ska kunna använda ett och samma 
program till att lösa sina design och layoutuppgifter. I Portugal använder 
de flesta enbart MX Freehand och endast ett fåtal Adobe Illustrator. I 
Sverige är det betydligt vanligare att använda Adobe Illustrator i kombi-
nation med Adobe InDesign.
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5.2 Design
Som grafisk formgivare i Portugal är det viktigt att du har känsla för färg 
och form. Förutom att det ska vara originellt ska designen också vara 
utstickande, en smula kontroversiellt och estetiskt tilltalande. Design 
handlar mycket om tycke och smak, och talang mer än kunskap. I Sverige 
är det på liknande sätt men mer inriktat på kunskap i stället för talang. 
Uppgifterna bör hellre vara ”bra lösta” än kontroversiella och utstick-
ande. Vilken metod som fungerar bäst i reklambranschen, d.v.s. vad 
som säljer bäst är svårt att svara på. (Morgondagens reklammarknad, 
Jedbratt och Lindgren)

5.3 Layout
Layouten är egentligen det enda konkreta kunskapskravet och den vikti-
gaste delen i Art Directorns arbete. Layout innebär att text och bild kom-
poneras ihop på en sida eller på uppslag. Layout brukar även innefatta 
formgivning och design som behövs för att ge sidan eller uppslaget det 
utséende man strävar efter.

5.4 Utbildning
Egentligen behövs ingen utbildning för att arbeta som Art Director 
i Portugal, men det underlättar väldigt mycket. Många kommer in i 
branschen genom att söka praktik för att sedan få praktiktjänst och så 
småningom anställning, och för att få praktik krävs ingen utbildning. 
Om du däremot har utbildning kan du söka arbete direkt efter avslutade 
studier. Du har naturligtvis mycket nytta av det du lär dig under utbild-
ningen. Många av de som jobbar som grafisk formgivare idag har ingen 
högskoleutbildning i ämnet. Man bör dock ha den kunskap som krävs för 
att få anställning. Denna kunskap är dock densamma som krävs i Sverige 
och är en kunskap man vanligtvis får genom utbildning. Det som krävs 
för anställning är arbetsprover och arbetsintervju. Arbetsproverna bör 
företrädelsevis vara samlade i en portfolio och visa de kunskaper man 
besitter inom design och layout. (Working in the European Union, Archer 
& Raban)

5.5 Språk
De flesta termer som i Sverige är på engelska, är så även i Portugal. T.ex. 
alla befattningar; Art Director, copywriter, Creative Director, programva-
ror; Adobe Illustrator, Microsoft Word m.m. Det finns dock en hel del ord 
som är på portugisiska och i en parlör (bilaga H) sammanfattas de ord 
som är bra att kunna för en nyanställs Art Director i Portugal.

På en reklambyrå står kommunikationen i centrum och det är mycket 
viktigt att man förstår varandra när man t.ex. bollar idéer och försöker 
komma fram till en gemensam lösning. Med det engelska språket kom-
mer man långt, men om man som svensk planerar att stanna en längre 
tid i Portugal är det av absolut nödvändighet att lära sig portugisiska.
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6 Slutsats
Om man som svensk får anställning som Art Director på en reklambyrå 
i Portugal är det egentligen bara en sak som gäller och det är att lära 
sig portugisiska. Som Art Director jobbar man i Portugal som i Sverige, 
i grupp, där man diskuterar och bollar idéer. Om man inte kan portugi-
siska går det bra med engelska, men det begränsar kommunikationen en 
del, och en hel del bra idéer kan gå förlorade. 

Förutom språket är det mesta precis som i Sverige. Kontorslandskapen 
är liknande, precis som klädstilen och jargongen, en Art Director använ-
der i princip samma mjuk- och hårdvara, och lönen är densamma. 

Det finns två tydliga orsaker till varför mycket är så lika mellan Sverige 
och Portugal. Den första och största orsaken är kommunikationen. P.g.a 
TV, radio, Internet, flyg m.m. vet man idag mycket mer om andra länder 
än för 100 år sedan. Detta har gjort att man influeras, lär sig och tar 
efter varandra. Den andra orsaken är EU. Både Portugal och Sverige är 
med i EU vilket gör att många lagar och förordningar blir gemensamma. 
Även andra saker som levnadsstandard och kostnader hamnar på samma 
nivå.

Trots alla likheter finns det även en hel del skillnader, och de tydligaste 
finner man i designspråket. Sverige är känt för sin stilrena design medan 
Portugal har ett mer uttrycksfullt designspråk. Annat som skiljer sig är 
t.ex. arbetstiderna, då portugiserna börjar och slutar senare på dagen och 
har en längre lunchrast.

Den största skillnaden mellan svenskar och portugiser i allmänhet är 
deras inställning till arbetet. I Sverige har arbetet en mycket högre 
prioritet, medan man i Portugal inte tar det lika allvarligt på t.ex. dead-
lines.

Att som svensk praktisera på en portugisisk reklambyrå är både lärorikt 
och intressant. Det märks väldigt tydligt i de uppgifter man utför som 
har tydliga portugisiska influenser. Man har kvar en del av det svenska 
stilrena men övergår i ett gränsöverstigande uttrycksfullt designspråk. 
Portugiserna är väldigt bra på sin typ av design, men som svensk behöver 
man övning.
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7 Diskussion
Jag skulle kunna dela in den här jämförande rapporten i två delar. Den 
ena delen skulle vara konkret och innehålla de uppgifter som är mät-
bara och där man enkelt kan göra en jämförelse, så som lön, arbetstider, 
sjukersättning, antal semesterveckor m.m. Den andra delen skulle vara 
abstrakt och jämföra de saker man kan uppfatta med observationer och 
iaktagelser. Exempel på detta är designspråk, arbetsgång, stil m.m. Den 
första delen är lättare att jämföra och hitta fördelar och nackdelar än den 
andra delen. Det är t.ex. enkelt att se fördelen med fem veckors semester 
än fyra, eller en årslön på 300 000 sek i stället för 250 000 sek. Det finns 
dock även i den konkreta delen punkter som är rent subjektiva och som 
var och en får avgöra vad de föredrar. T.ex. vilka arbetstider, programva-
ror eller teckensnitt man föredrar. 

Utöver allt detta finns det en hel annat som man kan väga in och avgöra 
om man som svensk vill flytta till Portugal och jobba som Art Director. 
Det kan t.ex. vara vädret; föredrar man sol och värme är Portugal det 
givna alternativet, men föredrar man snö på vintern är Sverige det enda 
rätta. Det kan vara många andra saker som spelar in; portugisernas 
attityd, kultur, fritidsintressen, antal tiggare på gatorna, tillgänglighet 
till strand, hav, skidbacke eller släktingar. Det finns som synes oändligt 
många fler punkter som spelar in om man vill jobba och bo på det ena 
eller andra stället än vad det här examensarbetet tar upp.

Om jag bortser från skillnaderna och ser till likheterna finns det även här 
en hel del att diskutera. I och med Portugals inträde i EU försvann en 
hel del olikheter i form av lön, skatt, levnadsstandard, kostnad för mat 
och kläder m.m. Andra tydliga likheter är t.ex. inredningen på reklam-
byråernas kontor, klädstil och arbetsgång. Förutom EU gör TV, internet 
och andra kommunikativa medel att världen krymper. Både Portugal och 
Sverige har idag tillsammans med många andra länder starka influenser 
från USA, vilket gör att stil, smak, tycke, idéer och mycket annat lutar 
åt samma håll. Skulle någon gjort den här jämförelsen för 50 år sedan 
hade det troligtvis sett helt annorlunda ut. Portugal var troligtvis mer 
”portugisiskt” och Sverige mer ”svenskt”. Fördel eller nackdel? Troligtvis 
båda delarna.

Vad gäller mina egna uppgifter är jag väldigt nöjd. Jag tycker att jag 
fångat den känsla jag ville ha i de olika designuppgifterna. Jag har lärt 
mig en hel del om det portugisiska designspråket, som troligtvis ser 
enklare ut än vad det är. Som svensk tänker man nog att det bara är att 
”kladda på” med färger och mönster för att få det mer uttrycksfullt, men 
det är en konst som kräver övning. En konst som portugiserna behärskar 
ut i fingerspetsarna.
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Bilaga A

Tidsplan

vecka 1
Rekognosering av miljön, hitta boende, utföra vissa mindre uppdrag av 
reklambyrån samt ”följa med och titta på”.

vecka 2
Start av jobb som parallellt ska utföras och jämföras med reklambyrån.

vecka 7
Avslutande av jobb.

vecka 8
Start av rapport och slutpresentation.

vecka 10
Avslutande av rapport och slutpresentation.

1
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Bilaga B

Budget

25000:- som ska täcka boende och resa.

2
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Bilaga D
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Bilaga G

Cieling

Floor
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Bilaga H

Språkparlör för kontoret på reklambyrån

God morgon  - Bom dia
God dag   - Boa tarde
God kväll   - Boa noite
Hej   - Olá
Hej då   - Ciao/Adeus
Vi ses   - Até já/Até Logo
Vi ses i morgon  - Até amanhã  
Trevlig helg  - Bom fim de semana  
Är det bra?  - Tu do bem?
Det är bra   - Tu do bem
Mycket bra  - Muito bem
Ok   - Esta bem
Tack   - Obrigado
Ursäkta   - Desculpe
Jag förstår inte - Não compreendo
Teckensnitt  - Fonte
Linjär   - Grotesque
Serif   - Antiqua
Bild   - Imagem
Illustration  - Ilustração
Layout   - Arranjo
Reklam   - Propaganda
Annons   - Anúncio
Affisch   - Cartaz
Broschyr   - Brochura
Deadline   - Prazo último
Dator   - Computador
Programvara  - Software
Skrivare   - Impressora
Tryck   - Impressão
Kulör   - Cor
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Bilaga I

Skatt

Portugal
23% till IRS plus 11% till NSSS =Ca 30%

Sverige
Ca 30% beroende av var i landet du bor.

Semester

Portugal
4 veckor

Sverige
4 veckor

Pensionsålder

Portugal
65 år

Sverige
65 år

Arbetstider

Portugal
09.30 till 18.00, måndag till fredag

Sverige
09.00 till 17.00, måndag till fredag

Ledigheter

Portugal
1,5 timmes lunch
fria raster
antal röda dagar = 14 

Sverige
1 timmes lunch
fria raster
antal röda dagar = 11

9
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Bilaga J

Question sheet for all the Art Director’s 
of McCann-Erickson.

1. Age:

2. Sex:

3. Salary: (before taxes)

4. Experience: (years in the business)

5. Money left for leisure:

6. Working hours/day: (efficient time)

7. Kinds of work assignments:

Likes …     (1 = not at all, 5 = a lot)

8. … the work assignments:    1    2    3    4    5

9. … the colleagues:    1    2    3    4    5

10. … the boss:    1    2    3    4    5

11. … the working hours:    1    2    3    4    5

12. … to work as an Art Director:     1    2    3    4    5

Generally:    (1 = not at all, 5 = a lot)

13. Stressed?     1    2    3    4    5

14. Happy?      1    2    3    4    5
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