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ICA

UPPDRAG 
Skriva copy till 
produktdesignen  
av ICAs olika varor  
och märken.











Fria

UPPDRAG 
Skriva copy till print- 
annonser och skapa 
uppdateringar till 
sociala medier.



GLUTENFRITT GOTT  
I SKÖRDETID!

NU 
FäRDIG-

SKURET!

Förgyll höstfrukosten med våra omtyckta havrebröd, som vi bakar på fiberrik  
och glutenfri fullkornshavre. De har en fyllig, god smak och är både osötade  

och nyckelhålsmärkta. Du hittar hela vårt glutenfria sortiment på Fria.se



Tänd adventsljusen och bjud dina nära och kära på julmys i december. Baka egna  
pepparkakor med mumsig pepparkaksdeg, doppa lussekatter i glögg och njut av saftiga  

pepparkaksmuffins. Och vad går upp mot en skiva nygriljerad skinka på vörtbröd?  
Allt är självklart helt glutenfritt. Läs mer om vårt julsortiment på Fria.se

GOD GLUTENFRI JUL  
ÖNSKAR FRIA!









Papercut

UPPDRAG
Papercut vill ha en ny printannons, men 
med samma upplägg, stil och tonalitet 
som Magnus Jakobssons printannons 
från 2010.

MÅLGRUPP
Alla 20-50



Papercut

LÖSNING
En beskrivning av barndomsåren i 
du-form. Känslan är positiv och flera 
produkter nämns genom hela texten.



Papercut

STIL

Enkel, vänlig, sårbar.

TONALITET

Nostalgisk, finstämt, glimten i ögat



Din mamma får ett kort med en gammaldags stork. 
På dopet får hon en vacker inbunden bok med titeln Mitt 
första år. Din allra första jul ger tomten dig ett pussel med 
kossor och får. Din första skoldag får du ett fint pennskrin 
med skrivbok i samma mönster. Efter stelkrampssprutan 
får du trösta dig med en målarbok. När du får ditt första 
MVG får du en varm kram. När du får ditt första IG får du 
Grumpy Cat Postcard Book av din bästa vän. På studenten får 
du sex Penguin-muggar med Jane Austens boktitlar. När du 
flyttar hemifrån ger din tårögda mamma dig kokboken Five 
Ways to Cook Asparagus. Du använder den jämt. 

När du är redo att ge dig själv en present, är du välkommen 
in på Krukmakargatan 24-26 i Stockholm.

Genom hela livet





Apotea

UPPDRAG
Skapa en print för
d-vitamintillskott med
avsändaren Apotea.

MÅLGRUPP
Män 20-40 år



Apotea

LÖSNING
En kort och koncis jämförelse 
mellan näringstillskott och den 
mängd mat en behöver äta för att 
få i sig lika mycket d-vitamin.



Apotea

STIL

Lättillgänglig, inkluderande, ärlig

TONALITET

Saklig, korrekt.







Yrgo på Facebook

UPPDRAG
Uppdatera Yrgos
Facebooksida 1-2 gånger
i veckan med nyheter
om vad som händer på
utbildningen.









Rödluvan

UPPDRAG
Använd sagan om
Rödluvan som grund för ett
företags kommunikation.
Företag och ingång är helt
valfritt.

MÅLGRUPP
Valfritt



Rödluvan

LÖSNING

Vargen inuti – En informationskampanj 

om psykisk ohälsa i samarbete med 

UMO, Ungdomsmottagningens site.

Kampanjen riktar sig till unga killar som 

lever med psykisk ohälsa för att stärka 

dem att bryta tabut och söka hjälp.



Rödluvan

STIL

Rak, ärlig, enkel

TONALITET

Beskrivande, saklig, korrekt

Från Umo’s egna 

varumärkesmanual















Intervju med Maria

UPPDRAG
Intervjua Maria Melkersson från 
F&B Studios och publicera på sajten
Medium.com



En solig onsdagseftermiddag i april ringde vi 
på hos F&B Factory i centrala Göteborg för att 
intervjua Maria Melkersson. Hon är copywritern 
bakom kampanjer för Risenta och House of Rym. 
Vi som har fått uppdraget är reklamstudenter hos 
Yrgo och vill ta reda på om vi satsat på rätt yrkes-
val.

“När jag var yngre ville jag bli journalist. Jag hade 
inte alls bra betyg, jag hade aldrig kommit in på 
journalistlinjen! Jag har alltid gillat att skriva och 
varit intresserad av språk, men efter gymnasiet 
började jag på en affärskommunikations-utbild-
ning på IHM. Jag ville lära mig om information 
och reklam. Jag hade fått för mig att jag ville jobba 
strategiskt och kanske som informatör. Men när 
jag gick där så blev jag superinspirerad, så då bytte 
jag utbildning inom IHM till copy.
När jag var färdig copywriter jobbade jag med 
mode. Sedan flyttade jag till London, bodde där 
ett år och jobbade med helt andra grejer. Och när 
jag kom hem, läste jag grafisk formgivning i ett år. 
Jag ville bara testa massa saker innan jag liksom 
landade i att nej fan, jag är copy. Jag är ingen jävla 
ad.”

Maria beskrev sig själv som ”klassiskt duktig” på 
att skriva i skolan. Hon är skicklig på språk och 
har varit det sedan barnsben. Med det sagt, älskar 
hon inte att skriva idag – hon misstänker att det 
även är fallet för åtminstone hälften av hennes 
copy-kollegor på kontoret.

”Det är ett nödvändigt ont. Jag blev inte copywri-
ter för att jag älskade att skriva vackra texter, utan 
det var idéerna det handlade om. Att man får 
lära sig att ‘Who cares?’ Det handlar om vad som 
kommer ut på andra sidan och hur det mottas. Du 
skriver aldrig för din egen skull. Du har alltid ett 
annat syfte – det är att påverka någon, eller skapa 

mervärde. Du har alltid ett annat syfte, och det 
kan ibland vara lite svårt att inte få med sin egen. 
Då är det en fördel om man jobbar med varumär-
ken som man känner att man tycker om och kan 
stå för.”

F&B Factory är en stor reklambyrå med tio anställ-
da copywriters. Vissa har fasta arbetsgrupper under 
långa perioder.

“Det som är bra är att man får lära känna varan-
dra, det blir naturlig och bra dynamik ofta. Jag är 
en ganska högljudd och bullrig person, men det är 
min naturliga ton. Ibland får jag tänka att jag ska 
tona ner mig, vilket är jävligt surt eftersom att jag 
är kvinna. Hade jag varit snubbe, hade jag aldrig 
funderat över att tona ner mig. Jag vill inte behöva 
tona ner mig, jag tycker att det ska vara okej att få 
ta plats.
[...]
Man måste ju i ett idéarbete lyssna färdigt och 
låta andra komma till tals. Det är otroligt viktigt. 
Den gyllene regeln att man ger beröm i grupp och 
kritik i enrum, är bra att ha med sig. Och det finns 
inga dåliga idéer i ett idéarbete. Men ibland har 
man inte alltid ork och tid, det är svårt om man 
tycker något är dåligt. Men tycker man att något 
inte är jättebra, då får man hålla käften om man 
inte kan komma på något bättre. Eller säga ‘Eller 
så gör man så här’. Det har jag lärt mig att tänka 
på. Sedan glömmer man ju det såklart. Ibland blir 
man förbannad på varandra. Man slåss för sin idé, 
eller tycker helt olika saker. 

MARIA MELKERSSON PÅ F&B FACTORY har en hel 
del tough love att sprida till unga reklamstuden-
ter. Hon berättar om sin bakgrund, sitt kata-
strofala examensarbete och sin syn på reklam-
branschen.

Stryk, stryk, stryk

Foto: Elise Roux
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