
Under sommaren 2015 så fick jag uppdraget att uppdatera 
Kerstin Skeppstedt Drotzs grafiska profil och hemsida. 
Kerstin arbetar som arkitektur och hade tidigare en profil 
som bestod av mörkblåa och svarta block som hon tyckte 
om. Jag valde därför att använda färgfält även i den nya 
grafiska profilen men uppdaterade färgen och formen till 
ett modernare uttryck. 

KERSTIN 
SKEPPSTEDT DROTZ



Denna grafiska profil är framtagen för tävlingen Kinderägget. 
Vi har valt att gestalta Tech Pilotes med ett grafiskt uttryck 
bestående av raka linjer, linjära teckensnitt och enkla 
former. Genom att använda färger som kommunicerar 
teknik för att locka den tekniska målgruppen och varma 
accentfärger som understryker mötet mellan talanger 
och företag, skapas ett harmoniskt uttryck som förmedlar 
det Tech Pilots står för. Bilder och formspråk används på 
ett lekfullt och modernt sätt för att kommunicera 
framtidsandan. 

TECH PILOTS



Under det senaste året har jag frilansat och arbetat med 
projektet Feint som ägs av Digitala fotbollsakademin. 
Projektet har gått ut på att ta fram en global applikation 
för fotbollstränare som ska hjälpa deras spelare att briljera 
i sporten. Feint innehåller ett stort antal övningar som är 
designade för åldrarna 6 till 15 år. I projektet anlitades jag 
inledningsvis som grafiker för att gör informations-
bilderna till övningarna, men fick allt mer ansvar och har 
även arbetat med deras positionering och marknadsföring.

Ladda gärna ner applikationen och kika!

FEINT



Detta är examenskatalogen för år 2016 för Grafisk design 
och kommunikation vid Linköpings universitet. Katalogen 
ska spegla examensdagarnas värdeord som är färgstarkt, 
mångsidigt och dynamiskt. Men fokus har så klart varit 
att visualisera informationen om examenslassen på ett 
tydligt sätt. Katalogen består av 84 sidor som har skapats 
av mig och tre personer till.  Men dessa bilder är utvalda 
sidor som jag har gjort själv.

EX16



Detta är en serie posters som skapats för personligt bruk, 
men tack vare efterfrågan blev de även tryckta och sålda.

POSTERS



Detta projekt är en informationsgrafik med syftet att lära 
sig crawla som har gjorts till målgruppen badhus. Tanken 
är att denna instruktion ska kunna sättas upp på en vägg 
på badhuset så att du enkelt kan se hur du ska göra. Färger 
och uttryck har anpassats efter att passa in i miljön, men 
fokus har legat på att illustrera en tydlig bild av hur du 
crawlar.

LÄRA DIG CRAWLA



Lugna Lungan är en tjänst för städerna att visualisera 
luftföroreningar och det är tänkt att vara en webb-
applikation eller en installation. Tjänsten visar olika typer 
av luftföroreningar genom prickar på en mänsklig lunga. 
Informationen uppdateras varje timme med olika 
sensormätningar. Tjänsten är tänkt att uppmuntra 
allmänheten till goda vanor kopplade till luftföroreningar, 
därför kan Lugna Lungan ge konkreta exempel på åtgärder 
för att minska personlig påverkan.

Projektet skapades under Smart Cities Green Hackathon 
2016 och vann sedan Bästa visuella effekt i film och rörlig 
bild på C-awards med motiveringen:
”I fint samspel med idéns konkreta visuella vision pekar 
den på ett akut samhällsproblem. En pedagogisk 
innovation som uppmanar oss att gemensamt ta ansvar 
för vår framtid. Ett utmärkt exempel på när samspelet 
mellan människa och maskin är som bäst.”

LUGNA LUNGAN


