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Biedøden  
er er en betegnelse  
på et globalt problem der  
biebestanden blir mindre og flere 
biearter blir utrydningstruet.  
Dette er truende for både  
økosystemet og matproduksjonen 
vår. Opptil 30% av all mat vi spiser 
kommer fra planter som er  
pollinert av bier og andre  
pollinerende innsekter.
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På hvilken måte kan et  
pakningsdesign for frø belyse tema  

om biedøden?
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Konseptet baserer seg på å spre budskapet om biedøden 
gjennom en serie med salg av frø og frøkuler som er med på 
å forebygge dette. Målet er å informere flere og på den må-
ten inspirere til å begynne å plante for bier på tvers av kjønn 
og alder. Konseptet skiller seg fra konkurrenter gjennom 
utelukkende fokus på bevaring av biebestanden. Designet 
står også i stor kontrast til konkurrenter og skiller seg ut. På 
denne måten skaper produktene blikkfang og oppmerksom-
het som igjen er med på å skape mer fokus på biene.

Gjennom navet «Biespire» får man umiddelbart både asso-
siasjoner knyttet til biene og det ordet «spire» representerer. 
Man kan også fort forstå at det skal spire for biene som får 
frem budskapet i oppgaven og svarer på problemstillingen.
Konseptet baserer seg på bruk av den geometriske formen 
heksagon som hovedelement i designet. Disse formene kan 
også oppfattes som det femte design element, da det er dis-
se som skal skape identitet og gjenkjenning blant forbrukere 
både gjennom formen på pakningene for frøkulene i tillegg 
til mønsteret på designet. Formene skal ligge i et mønster 
som både kan skape assosiasjoner til bier og blomster, og 
bruk av overlapping og fargesammensetting skaper beve-
gelse. 

Komplementærfarger bringer harmoni i designet og samti-
dig som fargene er nøye gjennomtenkt og valgt med tanke 
på årstider. På denne måten vil produktene i serien ha tyde-
lige forskjeller som gjør det lett for forbrukere å velge riktig 
plante etter årstid. 

PRESENTASJON
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Logoen består av en sirkel, en illustrasjon og typografi. 
Navnet «Biespire» inneholder mye informasjon om hva virk-
somheten bedriver, på denne måten var det ikke nødvendig 
med en logo som viser nøyaktig det navnet sier. Det viktigste 
med navnet er bien, da hele oppgaven går ut på å formidle 
budskapet om biedøden. Derfor ville jeg tydelig vise en bie 
slik at man får assosiasjoner og tanker umiddelbart. Sirkelen 
rundt innholdet binder sammen logoen og gjør at den står 
sterkt å er tydelig blant mange andre elementer på 
designet.

Logoen er brukervennlig og lett å plassere på flere flater. 
Den kan brukes med alle farger fordi illustrasjonen og ty-
pografien er utskjært i sirkelen. Bakgrunnen den ligger over 
vil derfor komme frem gjennom utskjæringen. Jeg har valgt 
å bruke tre forskjellige farger på logoen til hver årstid for å 
differensiere seriens kategorier. 

LOGO BIESPIRE
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Fontfamilien Metallophile Sp8 har totalt to skriftvarianter, rett 
og kursiv, og to skriftsorter, light og medium. Fonten er brukt 
i medium på alle typografiske elementer. Jeg valgte å bruke 
én font da dette skaper større gjenkjenning og skaper har-
moni på produktene. Om jeg hadde brukt flere fonter kunne 
det skapt forvirring og rot i designet, da det er såpass lite 
typografiske elementer og mye som skjer i de andre desig-
nelementene.

TYPOGRAFI

Metallophile Sp8 Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzæøå
1234567890

Metallophile Sp8 Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzæøå
1234567890

Aa

Aa
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Fargene er spesifikt pekt ut gjennom fargeprøver fra bilder 
av årstidene. Formene er oppsatt på en måte som skaper 
bevegelse gjennom forskjellige nøyanser av fargene.

Den første årstiden, vår, fikk primærfargen grønn med kom-
plementærfargen rødrosa og sekundærfargene lys gul og 
lys blå i assosiasjon til blomster og planter som er friske og 
vakre. 

Den neste årstiden, sommer, fikk primærfargen gul i assosi-
asjon med sol og varme. Komplementærfargen til gul er lilla 
som derfor ble neste sekundærfarge. Som siste sekundær-
farge valgte jeg blå som skaper assosiasjoner til blå himmel 
og blått hav. 

Den siste årstiden, høst, fikk primærfargen rødoransje i as-
sosiasjon til høstløv som faller på trærne. Komplementærfar-
gen ble en olivengrønn farge som assosieres med løv, gress 
og trær som visner mot vinteren. Som en sekundærfarge til 
dette valgte jeg en guloransje farge som også kan sees mye 
av på høsten i løv og planter. 

FARGER

CMYK: 29, 20, 100, 4
RGB: 193, 178, 6

CMYK: 7, 84, 64, 1
RGB: 221, 69, 75

CMYK: 5, 17, 83, 0
RGB: 247, 208, 60

CMYK: 25, 11, 0, 0
RGB: 200, 216, 240

CMYK: 5, 17, 83, 0
RGB: 247, 208, 60

CMYK: 45, 79, 5, 0
RGB: 159, 78, 148

CMYK: 59, 42, 1, 0
RGB: 120, 140, 197

CMYK: 0, 79, 93, 0
RGB: 233, 81, 31

CMYK: 28, 30, 100, 12
RGB: 181, 154, 13

CMYK: 0, 38, 84, 0
RGB: 248, 172, 54

VÅR SOMMER HØST
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Det femte deisgnelementet består av heksagonformer som 
både kommer frem i designet og på pakningsformatet. Det 
er denne formen som umiddelbart skal skape assosiasjoner 
knyttet til bier og formidle budskapet. 

Formene skal ligge i et mønster som både kan skape as-
sosiasjoner til bier og blomster. De seks heksagonformene 
i midten er plassert på en slik måte at det kan ligne en bie 
med vinger på siden og kropp i midten. Helheten av alle ele-
mentene kan på sin måte også skape et bilde av en blomst.

DESIGNELEMENT Vår

Sommer

Høst
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Frøkulenes format er et utradisjonelt format som skaper 
oppmerksomhet. Bruken av designelementet fungerer i takt 
med formatet da de to er basert på samme grunnform. Dette 
skaper en helhet i designet og et fokus direkte på biene.

Frøpose-formatet er 7,5 x 10,5 x 2 cm og er derfor lite nok til 
at alle tre får plass på ett A3 ark mens frøkule-formatet er 
10,4 x 6 cm og får plass på et A2 ark. De er fremdeles små 
nok til at det ikke er overflødig med emballasje.

FORMAT
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Materialet brukt på frøkule-eksene er 300 gr. Invercote  
Creato, bestrøket kartong, og på frøposene 130 gr. Munken 
Polar, ubestrøket hvitt papir. 

Produktene er trykket hos 07 Media som er medlem av 
Grønt Punkt. Produktene er derfor resirkulerbare.

DUMMY
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