
YRKEN INOM BILD OCH FORM 
 

COPYWRITER 
 
 

En person, vanligtvis anställd på en reklambyrå, 
som ansvarar för text i ett reklambudskap 

ART DIREKTOR En person som ansvarar för hur bild, text ser ut 
tillsammans 
 

ORIGINALARE Den personen på en reklambyrå som förbereder 
bilder och text inför tryck 
 

ILLUSTRATÖR Konstnär som gör illustrationer, skisser till 
böcker, tidningar, affischer mm 
 

FOTOGRAF En person som yrkesmässigt arbetar med att 
fotografera ex. porträtt-, mode-, reportage-, 
dokumentär-, reklam fotografier 
 

WEBBDESIGNER En person som bestämmer hur en webbplats ska 
se ut (Färg, form, layout) 
 

SERIETECKNARE Ritar serier 
Idag är det vanligt att en serietecknare både 
tecknar och skriver sina egna serier 
 

ANIMATÖR En person som skapar animerade filmer. 
Tecknat, datoranimerat. 
 

SCENOGRAF En person som skapar miljön till teater, film. 
(Bakgrund, möbler, inredning) 
 

ARKITEKT En person som ritar, formar hur byggnader, 
platser skall se ut 
 

INREDNINGSARKITEKT En person som ritar och formger möbler, 
inredning 
 

LANDSKAPSARKITEKT En person som ritar och formger landskap, 
parker, trädgårdar 
 

DEKORATÖR Ansvarar för skyltning i ex. affärer. Bestämmer 
färg, belysning, text, tyg mm 
 

SKRÄDDARE En person som syr, ändrar kläder. 
(Kostymer, rockar, kappor) 
 

MODIST En person som tillverkar damhattar 
 
 

INDUSTRIDESIGNER En person som skapar ritningar och modeller för 
industriell produktion (Verktyg, mobiler, bilar) 



KLÄDDESIGNER En person som ritar och formger kläder 
 
 

KERAMIKER En person som framställer och ritar föremål av 
keramik (krukor, muggar, skålar) 
 

TEXTIL FORMGIVARE En person som utformar textila föremål 
(mattor, dukar, tyger mm) 
 

MÖNSTERKONSTRUKTÖR Du arbetar med mönsterkonstruktion för dam, 
herr kläder både på dator och för hand. 
Du ritar hur de olika delarna på ett plagg ska se 
ut 

GLAS FORMGIVARE En person som ritar, skapar glasföremål (skålar, 
glas, prydnadsföremål) 
 

SKULPTÖR En konstnär som specialiserat sig på att 
skulptera (Skapa former i ex. sten, marmor, gips, 
lera) 
 

LJUSDESIGNER En person som arbetar med att belysa privata, 
offentliga rum som husfasader, parker, hotell 
 

STYLIST En person som yrkesmässigt arbetar med mode. 
Väljer kläder, möbler inför ex en 
modefotografering 

STUKATÖR 
 
 

Skapar dekorativa utsmyckningar med gips, lim, 
pulveriserad marmor 

DEKORMÅLARE 
 
 

Arbetar med restaurering av målningar i 
trapphus, tak, väggar, eller att skapa nya 
måleriska detaljer 

MASKÖR 
 
 

Ofta anställd inom teater, film, tv. En maskörs 
uppgift är att genom masker, sminkning och hår 
skapa figurer för teater, film eller tv industrin. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 


