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Byrå & arkitekt går samman 
 
Reklambyrån c/o lönnström och Carlsten Arkitektur & Design går samman och bildar 
Local. Bakom satsningen står det äkta paret Elin Carlsten & Kristoffer Lönnström, som 
vill dra förhållandet mellan både effektiv kommunikation och god form ett steg längre.  
 
Att sömlöst och utan traditionella gränser mellan kommunikation och arkitektur bygga starka 
varumärken åt bolag såväl inom retail, industri och allt däremellan är målet med det nya bolaget, 
som går under namnet Local. Eller kanske snarare att bygga atmosfärer. ”– För att skapa en bra 
atmosfär för ett varumärke, behöver man addera så mycket mer i dag för att kunderna ska vilja ta 
del av det man har att säga – det gäller oavsett bransch och plattform”, menar Kristoffer 
Lönnström, som grundade reklambyrån c/o lönnström 1997 som nu alltså går samman med 
Carlsten Arkitektur & Design.  
 
Ägarna till Local heter Elin Carlsten och Kristoffer Lönnström och mellan dem finns lång 
erfarenhet av att bygga såväl varumärken som butiker, kontor och privata hus. Elin, som har en 
magisterexamen i inredningsarkitektur och möbelformgivning från Konstfack, har sedan examen 
för knappt tio år sedan dels hunnit vara anställd på arkitektkontor och driva sitt eget bolag.  
 
– Låt oss bryta de traditionella mönstren och dra koncepten och varumärkesarbetena ännu längre! 
Det var grunden till varför Elin och Kristoffer, gjorde slag i saken och slog samman reklambyrån 
med inredningsarkitektkontoret, vid Norr Mälarstrand på Kungsholmen i Stockholm. 
 
”– Som inredningsarkitekt har jag även alltid varit intresserad av den visuella identiteten, när jag 
jobbat fram miljöer eller ritat inredning”, säger Elin och fortsätter: ”– En webbsida, en film eller 
en trycksak för den delen är ju också på något sätt en rumslighet – eller i alla fall en förlängning 
av en rumslighet i den bästa av världar.”  
 
Kristoffer håller med: ”– För oss har alltid relevansen och genomförandet stått i centrum, när vi 
byggt kampanjer eller varumärken. Den senaste tiden har vi kunnat dra allt flera steg längre och 
få vara med om att förverkliga våra kunders miljöer också. Det är oerhört spännande.”  
 
De senaste åren har de båda bolagen haft ett allt djupare samarbete och bland annat utvecklat 
såväl strategierna som kampanjer och byggt butiker åt Johnells, en av Sveriges största 
multibrandkedjor inom modekläder. ”– Vi kom in på Johnells på allvar för fem år sedan, då de 
omsatte de 120 miljoner och hade sju butiker. Fem år senare är omsättningen en halv miljard och 
Johnells har nu tio butiker och en ständigt växande webbhandel. Att få bygga deras visuella och 
verbala identitet, rita och genomföra byggandet av fyra nya butiker har varit en fantastisk 
utmaning, där vi verkligen har fått bryta alla traditionella gränser mellan våra respektive 
discipliner.”, säger Elin.   
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Elin och Kristoffer är ett gift par sedan 14 år och beskriver sitt affärsmässiga förhållande som en 
förlängning av sina privata jag. ”– Vi har sedan vi träffades fört en ständig diskussion om konsten, 
arkitekturen och kommunikationens förhållande till varandra. Vårt nya gemensamma bolag är 
vårt sätt att ge tillbaka energi till oss själva”, menar Elin. ”– Vi jobbar inte med arkitektur och 
kommunikation – det är vårt sätt att leva”, fyller Kristoffer i.  
 
För mer information och pressmaterial, kontakta: 
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