
Examensarbeten 2017
—
Skapade av studerande på  
yrkeshögskoleutbildningarna  
Förpackningsdesigner och  
Grafisk formgivare/tekniker.



Vi vill ge ett stort tack till våra 
lärare på Brobygrafiska för de 
fantasktiska två år som slutligen 
lett till dessa examensarbeten. 

Tack! 

– Studerande YH15



Brief

De studerande fick välja mellan tre olika riktningar för 
sina examensarbeten. Dessa tre är vad de utgick från. 

Alternativ 1:
Arbeta med en produkt, företag eller tjänst 
som idag har ett tydligt varumärke och en tydlig 
målgrupp. Undersök vilka möjligheter varumärket 
har att öka försäljningen av produkten genom nya 
användningsområden och/eller ny målgrupp.

Alternativ 2:
Arbeta med en produkt, företag eller tjänst som 
saknar utpräglad målgrupp och varumärke. Definiera 
målgruppen och förtydliga varumärket. Tydligt för 
denna typ av produkt/varumärke är att den  
glöms i mängden.

Alternativ 3:
Arbeta om en produkt, företag eller tjänst där 
varumärket och målgruppen passerat bäst före 
datum, d.v.s. där varumärket inte hängt med i tiden 
och därmed förlorat sin styrka.



Flowerhouse

Vi har jobbat med Flowerhouse, Sveriges tredje 
största blombud. Det grundades 2009 och ägs 
av Nihlstens blommor som är en blombutik i 
Stockholm. De säljer idag buketter, begravnings-
blommor och har ett litet sortiment av krukväxter. 

Just nu råder en stor växttrend som Flower-
house borde dra nytta av och vi såg ett tillfälle för 
dem att ta position som ett nytänkande blombud. 
Då Flowerhouse är ett ungt företag såg vi stora 
möjligheter att uppdatera deras utbud och grafiska 
identitet, samt utveckla en strategi för hur de ska 
jobba på sociala medier. 

Vårt mål var att Flowerhouse ska ta plats som 

det trendigare alternativet till andra blombud och 
att de med lekfullhet och kunskap ska värva den 
medvetna konsumenten som värderar det enkla 
och personliga. Varumärket ska ha hög igenkän-
ningsfaktor i färger, mönster & kommunikation. 

Företaget har fått en ny identitet och sticker ut 
bland sina konkurrenter genom färg och formval. 
Hemsidan har fått ett lyft med smarta funktioner, 
inspiration och härliga produktbilder. Logotypen 
har uppdaterats och fått en personlighet som  
kommer igen i både text och ikoner. Vi adderade  
en app med syftet att förenkla köp,  
inspirera och ge skötselråd.

Grafisk formgivare/tekniker

Kontakt:

Helena Nilsson
hea.nilsson@gmail.com

Jenny Tunevi
jenny.tunevi@hotmail.com

Linda Svensson
hello@lindasvensson.nu

Margaretha Andersson
m.sneakers@gmail.com



RFSU

Vårt examensprojekt är att, med RFSU som 
avsändare, skapa en kampanj som ska förändra 
attityden och skapa intresse för manliga hormo-
nella preventivmedel. Kampanjens syfte är att 
motbevisa läkemedelsföretagens påståenden om 
att manliga hormonella preventivmedels efterfrå-
gan är för låg för en lansering av produkterna.

Kampanjen riktar sig primärt till män som är 
20–30 år och som befinner sig i en sexuell rela-
tion. För att kunna övertyga målgruppen om ett 
behov de inte vet att de har, för en produkt som 
ännu inte finns har vi valt att använda ett enkelt 
och tydligt språk. Trots att kampanjens ämne är 
en jämställdhetsfråga har vi valt att inte öppet 
behandla den som det, utan låtit jämställdheten 

vara underliggande i budskapet. Därför har vi 
medvetet utelämnat kvinnor i uttrycket och istället 
riktat budskapet direkt till männen. Målgruppen 
ska känna att det är något för dem själva, sin sex-
uella relation och ett jämställt samhälle. 

Vår undersökning visade att nio av tio män 
kan tänka sig att ta hormonella preventivmedel, 
därför utformades kampanjen som en rörelse för 
män som vill se en förändring. Förhoppningen 
är att kampanjen tydligt ska motbevisa läkeme-
delsföretagens påståenden och att hormonella 
preventivmedel för män blir verklighet. Vi tror att 
en lansering av produkterna skulle bidra till en ny 
generation som ser manliga hormonella preven-
tivmedel som ett likvärdigt alternativ till kvinnliga. 

Gabriela Badea
073 - 56 78 914  
gabriela0badea@gmail.com
Behance.net/gabrielabadea 

Josefine Lindgren
072 - 52 66 120
josefinelindgren00@gmail.com
behance.net/skatten88b62c

Josefin Stenemyr
072 - 01 45 044
josefin@stenemyr.se
www.stenemyr.se 

Emma Nilsson
073 - 84 64 146
emma.nilsson.89@hotmail.com
behance.net/emmanilsson

Grafisk formgivare/tekniker

Kontakt:



Handla

Idag står livsmedelskonsumtionen för en fjärdedel 
av världens växthusgasutsläpp. Sedan 1950 har 
utsläppskurvan pekat uppåt och för att påverka 
miljön i rätt riktning krävs en förändring i konsu-
menters beteende och livsstil. 

Målsättningen med detta projekt är att ur ett 
långsiktigt perspektiv förändra konsumenters 
beteende och val av varor i livsmedelsbutiken.

Vår lösning är ett digitalt hjälpmedel i form av 
en mobilapplikation som genom grundläggande 
spelmekanik belönar användaren med poäng för 
miljösmarta köp. 

Handla ska genom sin enkla uppbyggnad  
och uppmuntrande belöningssystem bli en  

informationsspridare som gör det kul och okom-
plicerat att ändra sina konsumtionsvanor.

Poängsystemet baseras på forskningsresultat 
där livsmedelsvaror har poängsatts utifrån hur 
miljömässigt hållbara de är. Ju mer miljösmart 
vara, desto högre poäng får användaren. Poängen 
omvandlas i sin tur till krediter som kan investeras 
i rabatter på hållbara varor eller i olika samhälls-
orienterade initiativ.

För att skapa uppmärksamhet under lan sering 
har vi även skapat marknadsföringsmaterial i  
butik och offentliga miljöer. Marknadsföringen 
sker både med printat material och i digitala 
kanaler.

Louise Adolfsson
louisehelenadolfsson@gmail.com
louiseadolfsson.com 

Carl Mowitz
carlmowitz@gmail.com
carlmowitz.com

Isabel Sawtelle
isabel@isabelsawtelle.com
isabelsawtelle.com

Grafisk formgivare/tekniker

Kontakt:



Durex

Vi valde att arbeta med Durex, som tillverkar och 
säljer bland annat kondomer och glidmedel. Durex 
porträtterar relationer på ett könsstereotypiskt 
sätt, dvs kvinna och man. Deras kommunikation 
representerar inte mångfalden i samhället, när det 
gäller sexualitet och könsidentitet. 

Vi be stämde oss därför för att ändra Durex 
tonalitet och kommunikation. Vi ville förbättra 
kommunikationen genom att anpassa den till 
moderna värderingar och uttryck. Durex ska idag 
ta ställning i politiska och sociala frågor när det 
gäller sexualitet och samtycke. Målet med arbetet 
var att genom redesign och kampanj förändra 
företagets kommunikation, samt informera och 
utbilda om säkert sex och samtycke.

Utöver förändringen av företagets kommunika-
tion skapade vi en ny grafisk identitet, designade 
nya förpackningar och gjorde en reklamkampanj 

med syftet att informera om samtycke och jäm-
ställdhet. Förpackningarna bygger på könsneutra-
la färger och etiketter med tydlig information, för 
att kunden lättare ska fatta ett informerat beslut 
om vilken produkt som är rätt för dem. Även 
företagets webbsida fått en ny professionell och 
informativ design, som inkluderar både förpack-
ningarna och den nya kampanjen.

Den nya kampanjen heter ”Är du säker?” vilket 
inte bara syftar på säkert sex, utan även vikten av 
att vara säker på att alla inkluderande parter gett 
sitt samtycke. Kampanjen består av ett web baserat 
test samt Durex närvaro på festivalområden och 
andra offentliga utrymmen. Testet innehåller 
sju olika frågor som tar upp olika situationer om 
samtycke. Detta för att på ett roligt och interaktivt 
sätt informera om samtycke.

Micaela Birkedal
micaela@Birkedal.se
micaelabirkedal.myportfolio.com

Gita Erlandsson
gitaeerlandsson@gmail.com
073 - 056 29 75

Julia Grafström
juliagrafstrom@gmail.com
juliagrafstrom.myportfolio.com

Julia Möllerström
anna_julia@live.se
070 - 538 49 83

Grafisk formgivare/tekniker

Kontakt:



Science Fiction Bokhandeln

Science Fiction Bokhandeln är en bokhandel som 
idag finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bok-
handeln behövde en uppdaterad form och vi valde 
att arbeta med dem då de har en familjär känsla 
och vågar gå sin egen väg. Målet med vår redesign 
var att behålla kärnan av bokhandeln samtidigt 
som vi ville förenkla användar vänligheten och 
knyta ihop profilen. 

Vi utvecklade deras nuvarande digitala tjänster, 
skapade ett nytt magasin innehållande bokhan-
delns egenproducer ade texter och skapade en helt 
ny grafisk identitet. Viktigt för oss var att arbeta 

vidare med bokhandelns humoristiska approach 
som finns i alla deras olika kanaler. Detta gjorde 
vi genom att exempelvis placera citat från fiktiva 
karaktärer på butikspåsarna. 

Idag anordnar bokhandeln många egna event 
och aktiviteter. Allt från boksigneringar, till mid-
nattsreleaser där kön ringlar långt ut på gatan. Den-
na gemenskap har vi stärkt genom att ge dem en 
egen plattform i form av en app. Där kan medlem-
marna skapa egna event för att träffa likasinnade 
och ta del av all Science Fiction Bokhandelns egen-
producerade material. 

Emelie Hannebo
emeliehannebo@gmail.com
emeliehannebo.com

Lucas Olsson
mail@lucasolsson.com
lucasolsson.com

Isabell Sarria Axman
hello@isabellaxman.com
isabellaxman.com

Grafisk formgivare/tekniker

Kontakt:



Svenska Freds

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, oftast 
förkortat till Svenska Freds, är en förening för 
människor som är övertygade om att konflikter kan 
lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom 
samarbete, ekonomiska medel och diplomati. 
Föreningen bildades år 1883 vilket gör den till 
världens äldsta fredsförening. De arbetar för hållbar 
fred genom att sprida kunskap, bilda opinion samt 
påverka politiker. 

I en samtid präglad av konflikter och oro är 
Svenska Freds verksamhet ytterst aktuell. De  
besitter en omfattande kunskap och utgör en  
motvikt till rörelser i samhället som ropar efter 

upprustning. Men deras visuella uttryck och kom-
munikation återspeglade inte de förväntningar man 
har på en seriös aktör på den politiska arenan idag.

Genom uppdateringen av Svenska Freds grafiska 
profil har föreningens röst fått den tyngd den för-
tjänar och lever upp till den samhällsintresserade 
målgruppens krav på formmässig höjd. Sveriges 
vapenexport är en av föreningens främsta frågor. 
Därför tog vi fram en kampanj i syfte att uppmärk-
samma svenska folket om att regeringen ska lägga 
fram en proposition om striktare vapenexportlagar 
under juni 2017.

Anton Hååg
haag_anton@hotmail.com
antonhaag.com

Clara Axtelius
claraaxtelius@gmail.com

Jacob Nygren
nygrenjacob@gmail.com
jacobnygren.se

Grafisk formgivare/tekniker

Kontakt:



Carlstad Crusaders

Vi har valt att arbeta med idrottsföreningen  
Carlstad Crusaders som är hemmahörande i 
Karlstad och ledande inom amerikansk fotboll i 
Sverige. Deras A-lag spelar i Svenska superligan 
som är den högsta divisionen. De har vunnit SM 
sju år i rad (senast 2016) och 2015 var de det  
bästa laget i Europa. 

Vår ambition med examensarbetet var dels att 
arbeta med ett lokalt varumärke, dels att arbeta 
med något som inte var för stramt och subtilt  
formmässigt. Ett visst idrottsintresse ledde oss  
till lokala föreningar. Det färgstarka formspråk 
som omger amerikansk fotboll, samt ett varu- 
märke som upplevs som föråldrat, gjorde att vi  
valde Carlstad Crusaders.

Målet med vårt examensarbete har varit att 

skapa en tydligare grafisk identitet för Carlstads 
Crusaders, och att göra amerikansk fotboll mer 
lättillgängligt för en bredare publik.

För att uppnå detta har vi skapat en ny grafisk 
profil som bland annat innefattar en ny logotyp, 
justering av klubbens befintliga färger, en grafisk 
manual med riktlinjer för intern och extern kom-
munikation, merchandise, samt ny design  
för A-lagets matchdräkter. Vi har också arbetat  
fram en slogan.

Vidare har vi skapat en ny, användarvänlig 
hemsida samt tagit fram en app för att underlätta 
biljettköp, och erbjuda alla de digitala tjänster 
som sportentusiaster idag förväntar sig. Appen 
innehåller även ett spel som på ett underhållande 
sätt lär ut vad amerikansk fotboll går ut på. 

Robin van der Veer 
robinvdveer@me.com

Patrik Malmqvist
patrik.malmqvist86@gmail.com

Per Pelz 
perpelz@hotmail.com

Grafisk formgivare/tekniker

Kontakt:



Feskekôrka

Anton Broms
anton.e.c.broms@gmail.com

Rikard Berglund
rikard.berglund@gmail.com

Erik Bernwald
erikbwld@gmail.com

Oskar Löfman
oskrlofman@gmail.com

Vi valde att arbeta med Feskekörka för  att vi tycker 
att ett så starkt landmärke till Göteborg ska ha ett 
lika starkt uttryck

Feskekörka har funnits i över 140år och har 
ännu inte skapat en grafisk profil för sig. Med 
splittrade aktörer i en gammal byggnad som även 
har ett välkänt rykte så krävdes en omstrukturering 
i marknadsplanen. Detta sågs först som ett pro-
blem, men blev till ett lysande projekt för ett gäng 
problemlösare på Brobygrafiska.

Och som vi brukar säga:
– You can’t spell Brobygrafiska without fisk.

Vi har haft som mål att skapa ett förtroende hos 
Göteborgarna och göra människor mer medvetna 
om fisken de stoppar i sig

Vårt mål har varit att folklig-göra Feskekörka, 
och skapa ett tryggt varumärke som i allmänhe-
tens ögon ses som transparent, där medvetna 
människor kan gå in och få svar på de frågor som 
de har kring hantering av fisk, recept, fiskemetoder, 
område, näringsinnehåll och övriga frågor angåen-
de sortimentet. Ett kollektiv som en fiskälskare ska 
vilja ta del av helt enkelt.

Vi har skapat ett tidlöst uttryck för en splittrad 
verksamhet. Då Feskekörka nu är en byggnad med 
fiskhandlare i, så har vi nu gjort ett konsekvent och 
sammansatt uttryck för dem alla. 

Med ett samlat uttryck kan man marknadsföra 
dessa aktörer på en och samma gång och nå en hö-
gre omsättning, samt bygga ett starkare förtroende 
för alla inblandade aktörer. 

Grafisk formgivare/tekniker

Kontakt:



Max Buzz

Vi har tagit fram ett koncept för Max Buzz, ett fik-
tivt sidospår till hamburgerkedjan Max med ham-
burgare gjorda av insekter. Grunden till det är att 
vi idag lever på ett sätt som inte kommer att kunna 
fungera i framtiden. För att rädda vår planet från 
miljökatastrof och kunna förse en växande befolk-
ning på jorden med mat behövs förändringar, det 
kommer inte att finnas hållbara sätt att producera 
proteinrik mat till alla på det vis vi gör idag.  

I stora delar av världen är insekter en naturlig 
proteinkälla. De har i övrigt ett bra näringsinne-
håll och kräver mindre landutrymme, energi 
och vatten för att produceras samt avger mindre 

metangas och därmed mindre växthusgaser. Men 
är för människor i västvärlden motbjudande. Vårt 
mission är att normalisera och sprida budskapet 
om insekter som mat och det har vi gjort genom 
att placera det i en miljö som vi är vana vid, som 
snabbmat i en hamburgerkedja, blandat med 
andra ingredienser som vi gillar och gärna äter i ett 
snyggt koncept. Hit kommer foodies, miljömed-
vetna, nyfikna typer att komma och sprida ett nytt 
sätt att se på mat och var det är ok att den kommer 
ifrån. Honung är i stort sett kräks från bin och 
insekter i princip skaldjur, det är bara en fråga om 
att vänja sig! 

Förpackningsdesigner

Kontakt:

Jakob Westin
jakob-westin@hotmail.com
070 - 207 68 69 

Lotta Gidlund
lottagidlund@hotmail.com
0730 - 30 01 22 

Birgitta Åman
birgitta.aman@hotmail.com
0722 - 11 02 60 

Fredrik Unde
fredrik_unde@hotmail.com
0706 - 35 24 25 



Junkyard

Vi har arbetat med varumärket Junkyard som 
startade som en skateshop 2002 och har idag växt 
till Skandinaviens största webbshop för Urban och 
Street-fashion. Deras tagline är – ”We are fashion, 
street and sports” vilket visar att de inte längre 
enbart fokuserar på skejt. Vi har hjälpt Junkyard 
att hitta tillbaka till sina rötter samt fokusera på 
det som gör dem unika.

Största fokus har legat i helheten från beställ-
ning fram till att paketet anländer till konsumen-
ten. Vi har tagit fram en ny grafisk identitet för 
att ge Junkyard ett konsekvent uttryck samt 
förpackningar till Junkyards egna varumärke 
Junkyard-XX XY. Då det enda riktiga mötet med 

kunden sker när beställningen anländer har vi 
valt att göra denna upplevelse extra unik. Ett nytt 
postemballage med en lekfull dekor samt ett for-
mat som kan anpassas har tagits fram. Ur samma 
emballage kan man justera storlek utifrån ordern 
för att det ska vara så effektivt som möjligt vid 
försändelse. Emballagen blir därmed intressanta 
både visuellt och funktionellt. Detta till skillnad 
från dagens försändelser där man ofta möts av 
oproportionerligt stora emballage i jämförelse 
med innehållet. Hemsidan har även uppdaterats 
för att ligga i linje med den nya identiteten och 
tala målgruppens språk.

Alexandra Bremer
alexandra_ bremer_91@hotmail.com
073 - 83 84 731

Asbjörn Jangård
asbjorn.viden. jangard@gmail.com
073 - 76 40 925

Kinna Andersson
kinna.ander-son@gmail.com
070 - 78 33 947

Förpackningsdesigner

Kontakt:



Viva La Diva

Vi har valt att göra en redesign av det svenska kos-
metikamärket Viva La Divas identitet. Varumärket 
är ett lågbudgetmärke som till skillnad från många 
av sina konkurrenter inte testar sina produkter 
på djur, och de siktar även på ett veganskt pro-
duktsortiment. Viva La Diva riktar sig mot tjejer i 
tonåren, men missar i dagsläget sin målgrupp på 
grund av deras ofta barnsliga och osammanhäng-
ande design. I flera fall påminner deras förpack-
ningsdesign om olika dyrare märken, vilket ger 
intrycket av lågkvalitativa kopior. Märket känns 
inte heller skandinaviskt utan mer amerikanskt.  

Målet med arbetet är att ge Viva La Diva en 
tydlig grafisk profil som känns modern och tilltalar 
målgruppen. Den nya designen ska även lyfta de 
kvaliteter hos varumärket som dagens design inte 
signalerar för att passa målgruppen. 

Vi har skapat en ny identitet till Viva La Diva 
som fångar målgruppen och som har en tydlig sam-
manhängande design. Vi valde att ge förpackning-
arna mönster som symboliserar produkten och 
vad den innehåller. Mönstren fungerar även som 
igenkänningsfaktor för företaget så målgruppen 
tydligt ska se at det är Viva La Diva de köper. 

Camilla Edlund
camillaedlund@hotmail.com
073 - 834 91 95

Elin Vennerström
vennerstromelin@gmail.com
070 - 570 89 60

Linnea Åkerberg
linnea.akerberg@gmail.com
076 - 812 34 31

Victoria Trzaska
vikisoft@hotmail.com
073 - 844 11 68

Förpackningsdesigner

Kontakt:



Ciao Ciao

Vi har arbetat med den italienska restaurang-
kedjan Primo Ciao Ciao som ligger i Stockholm. De 
erbjuder högkvalitativ mat lagad på finaste råvaror.

Under de senare åren har det dykt upp många 
aktörer i restaurang branschen som erbjuder 
samma kvalitativa matupplevelse men också har 
ett helt koncept att luta sig emot. Ciao Ciao har 
idag främst brister i den grafiska identiteten som 
är rörig och idag kommunicerar dem en lekfull och 
skojfrisk attityd. Restaurangen uppfattas idag mer 
som en lågprisrestaurang än den kvalité restaurang 
som den faktiskt är.

Målet är att skapa ett helhetskoncept som går 
hela vägen igenom den grafiska identiteten till för-
packningarnas utseende. Restaurangen skall kännas 
elegant och unik och locka till sig allt fler kunder.

Vi har genom analys och designprocessen skapat 
en ny identitet och förpackningssortiment för varu-
märket Ciao Ciao. Den nya identitet känns elegant, 
italiensk och nytänkande. Med den nya grafiska 
identiteten samt nya förpacknings konstruktioner 
har vi stärkt restaurangens varumärke och skapat 
ett helhetskoncept som gör att Ciao Ciao sticker ut i 
mängden och har möjlighet att öka sina vinster.

Nina Klose  
0047 - 92 66 30 27
ninaklose.com ninaklose@hotmail.com

Charlie Nyrjäe 
073 - 95 72 490 
charlienyrjae.myportfolio.com
charlienyrjae@gmail.com 

Jonathan Jonsson 
076 - 27 62 597 
behance.net/alpackalova3c5
alpackalover@gmail.com

Förpackningsdesigner

Kontakt:



Kung Markatta

Kung Markatta är ett svenskt livsmedelsföretag 
som sedan 1983 sålt ekologiska livsmedel. Namnet 
kommer från en karaktär ur romanen Färden till 
Västern, som vid berättelsens början lever ett 
självsvåldigt liv men under dess gång får hjälp att 
förändra sitt liv till det bättre. Tanken om att det 
aldrig är för sent att bli bättre har från början varit 
varumärkets drivkraft. Kung Markatta undviker be-
kämpningsmedel och onödiga tillsatser, jobbar med 
fairtrade och klimatkompenserar sina transporter  
– allt för att vara ett så etiskt företag som möjligt.

I och med miljömedvetenheten och trenden 
inom hälsa som finns i dagens samhälle har många 
konkurrenter till Kung Markatta börjat dyka upp. 
De nya varumärkena är mer rätt i tid då de vet vad 
konsumenterna vill ha medan Kung Markatta 

har halkat efter och därmed känns föråldrat och 
utdaterat. Deras visuella identitet speglar inte det 
de står för eller har potential till.

Målet med projektet var att uppdatera Kung 
Markattas identitet för att lyfta fram det äkta som 
ligger till grund för varumärket. Vi ville synliggöra 
detta genom att ge varumärket ett tydligare uttryck 
som ligger rätt i tiden, speglar företagets värderingar 
och som får dem att sticka ut bland konkurrenterna.

Efter redesignen känns Kung Markatta sam-
manhängande och modernt. Uttrycket signalerar 
det konsumenter idag ser som ekologiskt och häl-
sosamt och det visar även att de är kul att laga eko-
logiskt. Förpackningslösningarna har reducerad 
volym från tidigare och är utvecklade för att minska 
matsvinn samt att ha en lägre miljöpåverkan.

Linn Karlsson
linn.karlsson@live.se
linnkarlsson.net

Olivia Segerqvist
olivia.segerqvist@gmail.com

Olle Romberg
olle.romberg@gmail.com
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Grenna Polkagriskokeri

Grenna Polkagriskokeri är ett av de större polkagris
kokerier beläget i Gränna. Gemensamt för alla 
kokerier är att deras visuella identiteter och fram-
förallt förpackningar är snarlika och det är svårt 
att skilja dem åt. De säljer alla en fin produkt som 
bygger på ett traditionellt hantverk och Grenna 
Polkagriskokeri har själva satt upp deras värdeord: 
tradition, kvalitet och hantverk. Deras produkt och 
värdeord ligger helt i tid med dagens trender men 
deras visuella identitet når inte hela vägen dit. De 
säger även själva att det för en kund är svårt att 
komma ihåg om det var hos dem eller hos grann-
butiken de besökte eftersom ingen står ut särskilt 
mycket gentemot varandra.  

Med en produkt och värdeord som har stor 
potential på marknaden har vi skapat en visuell 
identitet genom att ta fram en ny logotyp, grafisk 
profil och koncept som utstrålar det Grenna 
Polkagriskokeri står för – tradition, kvalitet och 
hantverk. Vi har utformat ett förpackningskon-
cept till polkagrissortimentet bestående av bland 
annat polkagrisomslag, påsar, karamellaskar och 
polkagrisadventskalender för att Grenna Polkag-
riskokeri ska nå fler konsumenter, köptillfällen 
och för att bli ihågkomna. Istället för att köpa en 
pralinask när man ska ge bort en fin present så 
ska man nu kunna köpa en presentask med fina 
polkagrisar som gåva.

Viktor Andersson 
viktor.andersson.1991@live.se
www.behance.net/viktorandersson91

Johanna Brännström
johanna@brannstrom.eu
www.johannabrannstrom.se

Pontus Haglund 
pontus.haglund@hotmail.com

Gustaf Redmo 
gustafredmo@hotmail.com 
www.behance.net/gustafredmo
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Kalenius Växtcentrum AB

Vi har arbetat med Kalenius växtcentrum som 
ligger i Karlstad. Företaget är ett familjeföretag 
och de har funnits sedan 1954. Företagets VD, Vesa 
Kalenius, är mycket driven och reser runt i världen 
för att hitta spännande växter att tillföra deras 
ovanligt stora utbud.

Vi ville arbeta med växter för att det finns stort 
utrymme för förbättring. Att vi valde just Kalenius 
var på grund av företagets styrkor. De har ett stort 
utbud, kvalitet på sina varor och bra service. Dess-
utom är det ett mindre lokalt företag, vilket är vad 
många söker idag. 

Vårt mål med arbetet har främst varit att lyfta 
fram varumärkets starka sidor, och få Kalenius att 

sticka ut på marknaden bland blomsterhandlare i 
Karlstad. Då många varumärken i branschen talar 
samma språk spelar det idag ingen större roll för 
kunden vilken butik den besöker, och vårt mål var 
att ändra på det. 

Resultatet av detta är att vi har tagit fram en 
grafisk identitet som utstrålar lokalt, genuinitet och 
kvalitet. Logotypen har uppdaterats för att anpas-
sas till den grafiska identiteten vi satt. Material
val och konstruktioner förstärker den grafiska 
identitetens känsla och förpackningarna sticker ut 
bland dess konkurrenter. Vi har tagit foton till alla 
förpackningar, som skiljer dem åt från varandra 
och visar dess innehåll.

Ella Walfridsson
ellawalfridsson@live.se
ellaw.se

Josefine Johansson
hello@josefinejohansson.se
josefinejohansson.se

Luz Betancourt
luz.rondonbetancourt@gmail.com
behance.net/luzrondon
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