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VEM ÄR ISAK?
Jag är en driven digital designer som lider av pixelperfektionism. Jag brinner för allt som har med digital
design att göra, men mina favoritområden är identitet,
hemsidor och gränssnitt.
Även om utseendet är viktigt för mig sätter jag alltid
användaren i centrum för att deras upplevelse av den
digitala världen ska bli så bra som möjligt.

UTBILDNING

PROGRAM & SPRÅK

Högskolan Kristianstad

Design

Digital design (2016-2019)
Teknikum Växjö

Kodning

Teknikprogrammet (2013-2016)
ARBETSLIVSERFARENHET

ÖVRIGA KUNSKAPER & MERITER

Getsocial

Google

Webbdesigner

Kurs “Grunderna i digital marknadsföring”

Studio 11 Printhouse

Christianstad badmintonklubb

Grafisk design/Webbdesign

Tränare & diverse grafiskt arbete

Åhus Beach

Växjö badmintonklubb

Designer/Digital publisher

Tränare, skribent & tävlingsledare

Klevland Reklambyrå

Backup UF

VFU kring webbutveckling & grafisk design

Ung Företagsamhet

CriggzDesign

Svenska

Grafisk design-frilansare på hobbynivå

Modersmål, flytande tal & skrift

Grace Nightclub

Engelska

Nattklubbsarbetare

Bra i tal & skrift
Körkort

REFERENS

Innehar B-körkort

Klevland Reklambyrå

Jimmy Linderoth, 076 - 865 91 71

ONLINE PORTFOLIO

Åhus Beach

Hemsida

Patricia Wendel, 076 - 831 76 39

Criggzdesign.com

CBMK

TJÄNST

KUND

OMRÅDE

ÅR

Identitet

CBMK

Sport

2018-

En ny identitet
Badmintonklubben i Kristianstad grundades 1943
och har i många år stått utan en tydlig identitet. Mitt uppdrag var att ta fram en identitet åt
föreningen.
Målet med identiteten var att den skulle ha en
tydlig koppling till Kristianstad. Ett tydligt val var
att dra en koppling till Christian IV som är grundaren av staden. Kopplingen har gjorts av andra
företag och görs oftast genom beteckningen ”IV”
eller ”C4”.
En annan viktig faktor var att få en tydlig koppling
till ”den orangea staden”. Många idrottsföreningar
i staden har inslag av orange på olika sätt. Detta

Resultatet

efter att handbollslaget IFK Kristianstad har haft

Resultatet blev en bladning av C4 och en

stora framgångar.

badmintonboll, där C4 utgör fjädrarna på bollen.

DRS ROBOTICS

Modernt & logiskt
Uppdraget gick ut på att ta fram ett nytt gränssnitt för operatörspanelen då deras nuvarande
gränssnitt var utdaterat samt ologiskt. Panelen är
den delen som operatören använder för att ändra
inställningar på maskinen. Systemet hade aldrig
testats mot en verklig användare och därför ingick
även detta i uppdraget. Uppdraget genomfördes
tillsammans med min kurskamrat Christoffer
Larsson.
Det nya gränssnittet påminner mer om ett vanligt
gränssnitt som operatören använder i sin vardag.
Genom nya ikoner och ett stående format blev
gränssnittet mer vardagsnära. Data från maskinen
har synliggjorts och val inuti gränssnittet har blivit
tydligare. Detta gör att användaren får en ökad
trygghet i sitt arbete, då denne enkelt kan styra
maskinens inställningar.

TJÄNST

KUND

OMRÅDE

ÅR

SAMAREBETE

UI/UX

DRS Robotics

Industri

2019

Christoffer Larsson

