
 

 

 

 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en 
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har tio  

produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA och cirka 6 000 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 37 
miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se 
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Brobygrafiska vinnare i BillerudKorsnäs förpackningstävling 

Det blev designelever från Brobygrafiska som vann det mest eftertraktade 

priset när svenska etappen av Packaging Impact Design Award (PIDA) 

avgjordes den 17 maj. Vinnargruppen bestod av Herman Rydholm, Sofi 

Hansson och Julia Abrahamsson. Inspirerade av växten Venus flugfälla 

skapade de “Bite Botanical Bitters” som imponerade stort på juryn genom 

“färg och form som verkligen fångade vårt intresse.” Förpackningen 

innehåller en samling smaksättare för drinkblandning. 

- Vi är helt chockade”, säger Herman Rydholm. Det var riktigt överraskande. Vi hade tänkt från 
början att jobba med en pyramidform, men den blev lite färglös. Så vi ändrade oss. Vi kom 
att tänka på Venus Flugfälla och den har både form och färg.  
 

Under PIDA möts sju länders designelever från universitet och högskolor för att tävla mot varandra 

med kreativa förpackningslösningar. Tävlingen organiseras som fem separata events: 

Frankrike/Belgien, Kina, Storbritannien, Sverige, USA och Tyskland/Österrike. Vinnarna av Gold 

Award vid respektive event möts sedan i en Grand Final vid Luxe Pack Monaco i oktober. 

Briefen i år är ”It’s a Wild Life”, och eleverna uppmuntrades att ta inspiration från naturen och förädla 

sina idéer till innovativa förpackningskoncept. Som motivering till det vinnande bidraget, ”Bite 

Botanical Bitters”, skrev juryn bland annat: ”Detta var häftigt. Det är lekfullt och sprudlande, med färg 

och form som verkligen fångar vår uppmärksamhet. Väldigt snyggt utvecklat ifrån inspirationskälla till 

en helt unik förpackning.” 

Flera priser 

Utöver PIDA Gold Award delades tre andra priser ut – för Innovation, User Friendliness och 

Sustainability. De vinnande bidragen utsågs av en jury av etablerade branschspecialister som var 

djupt imponerade av den genomgående höga kvaliteten och därför fann det riktig utmanande att 

enas om vinnarna.  

Priset för Highest Level of Innovation gick till “Armardillo” – en armadillo-inspirerad 

solskyddsförpackning, designad av Moa Nilsson, Kristin Tebelius och Jenny Malmefeldt från 

Brobygrafiska i Sunne. Juryn uppskattade den “imponerande tolkningen av briefen. Detaljrikt 

utförande i högsta klass ger ett resultat som är iögonfallande vackert.”  

Anja Jarochenko och Linnea Byström från Linköpings universitet vann priset Highest Level of User 

Friendliness. Deras bidrag “Fýri” prisades av juryn för både mångsidighet och intuitiv design – ”ett 

koncept som passar många produkter.” Lösningen var en justerbar förpackning med tranbär- och 

lingonkex. 
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Priset Highest Level of Sustainability gick till “Bareo”, en förpackning för potatischips som håller 

smaken länge. Juryns motivering löd: ”Det här är en riktig problemlösare, och ett självskrivet 

alternativ till plast eller metall.” Designteamet från Mittuniversitetet bestod av Fady Tuma och Teo 

Simsson. 

 

En kreativ mötesplats för förpackningsbranschen  

BillerudKorsnäs, företaget bakom PIDA, arrangerar tävlingen i samarbete med ledande universitet 

och högskolor för design i Belgien, Frankrike, Kina, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och 

Österrike. Tävlingen ger eleverna möjlighet att visa upp sin talang för etablerade branschmänniskor 

som är på jakt efter idéer och inspiration. 

- Det är inte konstigt att många i branschen ser PIDA som årets höjdpunkt, säger Anders 
Gathu, Marketing Manager Cartonboard, BillerudKorsnäs. Det är fantastiskt att få se så här 
genomtänkta och kreativa förpackningslösningar. Här tävlar morgondagens designers som 
kommer att skapa morgondagens varumärken, och vi är väldigt stolta över att vara en del av 
deras resa. Vi ser verkligen fram emot Grand Finale vid Luxe Pack Monaco i oktober! 

 

 

För ytterligare bildmaterial, se: https://www.billerudkorsnas.com/pida/gallery  

För mer information om PIDA, kontakta gärna:  

Anders Gathu, Marketing Manager Cartonboard, BillerudKorsnäs: tel +46722433661 

Email: anders.gathu@billerudkorsnas.com 

Lena Dahlberg, Manager Application Development Paperboard, BillerudKorsnäs tel +4658137438, 

Email: lena.dahlberg@billerudkorsnas.com  

Louise Wileen Bjarke, Head of Press BillerudKorsnäs, +4672 210 35 14, Email: 

louise.wileenbjarke@billerudkorsnas.com 

/Bildtexter/ 

Designprojektet “Bite Botanical Bitters” – ett förpackningskoncept för en samling smaksättningar för 

drinkmixers – vann PIDA Gold Award vid PIDA Sweden 2022. Det vinnande laget kom från 

Brobygrafiska och bestod av Herman Rydholm, Sofi Hansson och Julia Abrahamsson. 

 

Fady Tuma och Teo Simsson från Mittuniversitetet stod bakom designprojektet “Bareo” som vann 

priset Highest Level of Sustainability för en potatischipsförpackning. 

 

“Armardillo” vann priset Highest Level of Innovation för en kreativ solskyddsförpackning. Bidraget var 

designat av Moa Nilsson, Kristin Tebelius och Jenny Malmefeldt från Brobygrafiska i Sunne.   
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Priset för Highest Level of User Friendliness gick till “Fýri”, ett högfunktionellt förpackningskoncept för 

bär-smakande kex. För designen svarade Anja Jarochenko och Linnea Byström från Linköpings 

universitet.  

 

About PIDA 

For the 17th consecutive year the international packaging design competition PIDA (Packaging 
Impact Design Award) is arranged by BillerudKorsnäs. Around 350 design students from Sweden, 
the USA, the UK, Germany, Austria, China*, France, and Belgium will participate in the competition. 
Regional winners will be selected in the following categories: Highest Level of Sustainability, Highest 
Level of Innovation, Highest Level of User Friendliness, and PIDA Gold Award. The competition 
aims to highlight young packaging designers, show trends, inspire others, and to demonstrate the 
endless possibilities of creative packaging.  

(*Unfortunately PIDA China will be cancelled due to the Covid situation in Shanghai this year). 

 

Read more about PIDA here: pida.billerudkorsnas.com/. And you can follow us in social media: 
Facebook: facebook.com/PIDAcommunity/ 
Instagram: @billerudkorsnasworld 

LinkedIn: @BillerudKorsnas 

 

http://pida.billerudkorsnas.com/?__hstc=233852417.78b377f9441b6a15bfde477420a947b7.1549542163054.1549542163054.1549544714556.2&__hssc=233852417.4.1549544714556&__hsfp=1112280074
https://www.facebook.com/PIDAcommunity/

