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Födelsevrålet byter grafisk profil
Födelsevrålet verkar för att bevaka födandes röst i förlossningsvården och i
debatten kring denna. Organisationen har varit verksam i drygt nio månader. I
samband med att man nu inleder nya samarbeten och lanserar nya delar byter
Födelsevrålet grafisk profil.
Arbetet med vad som idag blivit Födelsevrålet gick inledande väldigt snabbt.
Organisationen har gått från en grupp föräldrar som jobbar med frågorna på sin fritid,
till en seriös aktör i förlossningsfrågan vilka både arbetar med politisk påverkan,
opinionsbildning och driver Födelsejouren - den jour dit oroliga föräldrar vänder sig
för att få råd och stöd.
- Då vi direkt fick ett så stort genomslag fort var vi tvungna att stressa med vissa
delar som annars tar tid att arbeta fram, vår logotyp och grafiska profil var en del av
det arbetet, säger Emma Pettersson Hernandez, kommunikationsansvarig.
- Den roll vi fått och det arbete vi utför har utvecklats till något mycket mer
omfattande än vi någonsin kunde tro, vi har mycket på gång och byte av hemsida
och en mer genomtänkt och välarbetad grafisk profil känns som en naturlig del i vårt
kommunikationsarbete som nu tar ytterligare ett steg, fortsätter Emma Pettersson
Hernandez.
Den snabba utvecklingen av verksamheten har gjort att behovet av en professionell
grafisk profil blivit allt större. Via nätverket Streetgäris kom Födelsevrålet i kontakt
med Miriam Nicole Zirignon. Miriam är både illustratör och designer, examinerad från
Beckmans Designhögskola.
- Jag tog på mig uppdraget då jag anser att det Födelsevrålet kämpar för är så himla
viktigt, jag vill gärna hjälpa till med det jag kan. Tillsammans kom vi fram till att
logotypen skulle vara kopplad till det tidigare arbetet, men med en mer mogen
inriktning. Inspirationen till den nya grafiska profilen kommer från suffragetternas
protestskyltar. Kraftfull typografi med mycket svärta, samt linjeillustrationer, säger
Miriam Nicole Zirignon.
•

Miriam fångade precis den känsla vi önskade, vi är mer än nöjda med hennes
arbete. Det känns både roligt och inspirerande att Födelsevrålets utveckling
också syns i logga och grafisk profil, avslutar Emma Pettersson Hernandez
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