
JAN ADSJÖ • 690826 • GUSTAVSBERG, STOCKHOLM

Jag driver idag min produktionsbyrå Spoil. Många av mina uppdrag 

består av hela kedjan: kundkontakt, kreativ lösning, typografi och retusch.  

Det produceras material för mässor, annonser, CD-omslag, tidningar, skyltar och 

logotyper. En fördel är mina ”skills” i Photoshop som särskiljer mig från många 

andra grafiska formgivare. Även min bakgrund som sättare hjälper till när det ska 

göras snygg typografi. Jag producerar hemsidor utan att kunna koda. Jag har 

varit delägare i en  produktions byrå men står på egna ben sedan 2001.

JAN ADSJÖ SPOIL DESIGN
MARIATERRASSEN 1
134 41 GUSTAVSBERG
0704-53 90 57
JANNE@SPOIL.SE

SPOIL.SE

LINKEDIN

FACEBOOK

SKILLS

ARBETSPROVER: SPOIL.SE



JAN ADSJÖ GRAFISK FORMGIVARE
ORIGINALARE • RETUSCHÖR

’86-87
GRAFISKA
SKOLAN
KISTA

Tryckmedia 2 år

’87-91
TYPOGRAF/
SÄTTARE
TIME TYPE & GRAPHICS

Textsättningar åt  
Stockholms större
reklambyråer.

’91-94
REPRO/
BILD
IGP (TIDIGARE TIME)

Bildscanning,
bildretusch och
prepress.

’94-97
GRAFISK
FORM
NEWGRAPHIC

Börjar som grafisk 
formgivare/AD åt flera  
större företag

’97-01
GRAFISK
FORM
SKA & CO

Intensiva år som AD/ 
formgivare i delägd  
produktionsbyrå

ARBETAR
I MAC

SP
O

IL

INDESIGN
Nästan alla jobb jag gör passerar InDesign någon gång. Här gör jag tryck-
saker som vepor, mässväggar, posters, CD-omslag, flyers, roll ups och 
 annonser bland annat. Jag gillar att använda mig av typografimallar och 
sköter själv  leverans av högupplösta pdf:er till mina tryckkontakter.

PHOTOSHOP
Jag tar mig gärna an avancerade retuscher. Jag skapar ofta bildmontage 
med ett antal bilder för t.ex ett omslag. Photoshop ingår i mina dagliga 
verktyg och jag känner mig väldigt hemma här. Skulle vilja jobba mer med 
bilder och framförallt bildmontage. Se arbetsprover på min hemsida.

ILLUSTRATOR
Här gör jag mestadels logotyper. Har mycket mer än grundläggande 
kunskaper men skulle gärna lära mig ännu mer. Precis som i Photoshop så 
gäller det att jobba strukturerat med lager. Se exempel på logotyper jag 
tagit fram åt olika företag på hemsidan.

ÖVRIGT
Kan bygga hemsidor efter Wordpress-mallar. Har även  korrigerat/ 
uppdaterat sidor i Wordpress. Jag tycker även om Adobe Muse som jag 
gjort  mindre responsiva hemsidor med. Se exempel här.

PERSONLIGA INTRESSEN:
Har två barn som förgyller tillvaron, 
men ägnar mig gärna åt golf, min gitarr, 
 heminredning, formgivning, träning, mat, 
spel, teknik och resor.

Word/Officepaketet
Jag har gjort mallar i Word men använder mest Word för att plocka över 
texten till InDesign. Har bara testat på PowerPoint och Excel.

Kunder
y

y
Exempel på

tidigare och nuvarande 
uppdragsgivare:

Marabou, Gevalia, Wella, 
Universal Music, Midsummer,

Live Nation, Lifeline, 
Kinnan/Sverigepumpen, 

 Invidzonen, Klövern, Liber,
SF, Atenzia,  Kungsleden

NyföretagarCentrums

mässa Eget Företag

Artister som till exempel

The Refreshments,  
Brolle

CV

http://spoil.se/
https://www.linkedin.com/in/jan-adsj%C3%B6-1b265184/
https://www.facebook.com/spoilern/?ref=aymt_homepage_panel
http://SPOIL.SE
http://www.spoil.se
http://spoil.se/portfolio/logotyper
http://spoil.se/portfolio/hemsidor

