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Kampanjen ”Ett riktigt viktigt Jobb” handlar 
om att sätta strålkastarljus på ett yrke och 
bransch som länge varit behängt med 
stigma och låg status. Vi har visat att 
budskapet nåt fram och tagits emot positivt 
av målgruppen. Konkret resultat är en tydlig, 
mätbar förändring av attityder hos dem 

som sett kampanjen och uppdragsgivarna 
signalerar att de ser påtagliga förbättringar 
i bl a rekrytering. Långt ifrån alla i Sverige 
är ännu övertygade men kampanjen har 
bevisligen fungerat och den är ett värdefullt 
första steg.

Läsning är en fråga om demokrati. Den 
nedåtgående lästrenden hos barn och unga 
är ett växande samhällsproblem som varken 
media, makthavare eller ledande politiker 
vågar att möta. Därför skapades den stora 
läsutmaningen – ett samarbete mellan 
Adlibris, Bonnier Carlsen, Natur & Kultur och 
Rabén & Sjögren. 

Bok- och förslagsbranschen utmanade 
landets fjärdeklassare att läsa så många 
timmar som möjligt under en termin. Målet 
var att skapa en positiv läsfrämjande rörelse 

och öka läskondisen. Under höstterminen 
var nära 30 % av landets fjärdeklassare 
med och läste för fullt och tillsammans läste 
de 700 000 timmar. Lärare berättade hur 
läsningen i klassrummet ökade med 70 % 
jämfört med en vanlig termin. Med över 160 
införanden i press, radio och tv hamnade 
samhällsproblemet på agendan med bland 
annat en förstasida i Dagens Nyheter. Vi har 
nått ut till en potentiell räckvidd på över 37 
miljoner och framför allt tagit ansvar över att 
vända den ohållbara trenden.

Efter en längre tids hemarbete under 
pandemin planerade Tre i slutet på 
sommaren 2021 för en successiv återgång 
till kontoret för sina 1 200 medarbetare på 
huvudkontoret i Stockholm. Många hade 
under pandemin skaffat hund, och vant 
sig vid fördelarna med hemarbete. Tre 
stod inför samma utmaning som miljontals 
företag – hur kan vi skapa engagemang 
och glädje när medarbetarna ska tillbaka till 
kontoret?
 
Lösningen blev ”hundzonen”, en 
särskild inredd avdelning där allt som 
anställda och hundar kan tänkas behöva 

finns. Hundzonen väckte snabbt stor 
uppmärksamhet: fler än 40 medier 
rapporterade om hundzonen och en 
mängd företag och myndigheter besökte 
Tre för att inspireras.

Tre lyckades med hundzonen fånga en 
hyperaktuell samhällsdiskussion. Man fick 
i många medier manifestera återgången 
till kontoret och lyftes fram som ett 
framgångsrikt exempel. Och vad som till 
en början var ett projekt för att underlätta 
återgången till kontoret är idag ett naturligt 
inslag på Tres huvudkontor.

33 % av alla barn har blivit utsatta för 
kränkningar på nätet. AIK Fotboll skapade, 
tillsammans med huvudsponsorn BenQ, 
ett utbildningsprogram för att motverka 
internetmobbning bland klubbens 
barnspelare. 

Vår uppgift: **Att synliggöra den digitala 
mobbningen bland barn för vuxna?**

Highlights är ett välkänt fenomen inom 
sportvärlden. Efter AIK Fotbolls seger mot 
Östersund FK publicerades i vanlig ordning 

ett sådant, men med ett par avgörande 
skillnader. I stället för höjdpunkter valde vi 
situationer där spelarna gjorde misstag och 
det vanliga kommentatorsspåret ersattes av 
ett nytt där spelarna mobbades, baserat på 
verkliga kommentarer från AIK:s barn- och 
ungdomslag. Alltså: **Football Lowlights** i 
stället för Football Highlights. 

Kampanjen uppmärksammades av såväl 
svenska som internationella medier och 
nådde en räckvidd om 45,8 miljoner 
människor med noll kronor i mediebudget.

BYRÅ: SPOTLIGHT
KUND:	ALMEGA	SERVICEFÖRETAGEN
KAMPANJ: ETT	RIKTIGT	VIKTIGT	JOBB

BYRÅ: JUNG	RELATIONS	&	ADLIBRIS
KUND: ADLIBRIS,	BONNIER	CARLSEN,	NATUR	&	KULTUR,	RABÉN	&	SJÖGREN
KAMPANJ: DEN	STORA	LÄSUTMANINGEN

BYRÅ: TRE	SVERIGE
KUND:	TRE	SVERIGE
KAMPANJ: HUNDZONEN

BYRÅ: POST
KUND:	AIK	FOTBOLL
KAMPANJ: FOOTBALL	LOWLIGHTS

ÅRETS	ARBETSGIVARVARUMÄRKE 	ÅRETS	HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION
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För att stärka kundlojalitet och 
goodwill bland kunder och jobba 
varumärkesbyggande skapade vi 
sponsringskonceptet Klaravik Plan. Syftet 
med kampanjen var att – på riktigt – bidra 
till hållbara lokalsamhällen i hela Sverige. 
För kundernas vardag. Med idrotten som 
förenande kraft. 

Målet för kampanjen var att få in 100 
ansökningar för sponsringen. Vi fick in 
545 och utsåg 20 vinnare. För alla typer 
av socialt inkluderande satsningar. För 
ungdomsidrotten, från norr till söder.

Ett delmål var att få uppmärksamhet genom 
att innovativt visa vad sportsponsring kan 
vara. Vi satte kunderna i fokus. Bokstavligt 
talat. Vi lät dem skina med hjälp av 
Sveriges mest kända porträttfotografer. 
23 unika konstverk auktionerades. En 
bondgård blev till konsthall. Målet om 100 
000 kr i omlopp trumfades. Över 700 bud 
var med i racet. Och pengarna, hela 317 
000 kr, gick oavkortat till budvinnarnas 
favoritföreningar.

För att bollen alltid ska få rulla.  
Oavsett var, oavsett när.

Negativ självbild, ätstörningar och psykisk 
ohälsa. Så beskriver forskningen att unga 
påverkas av skönhetsideal i sociala medier. 
Ideal som är ouppnåeliga, då de i hög 
grad skapas genom retuschering och 
skönhetsfilter.

Dove har i 15 år arbetat för att 
unga ska växa upp med en positiv 
relation till sin kropp och som svar 
på forskningsresultaten vände de sig 
till influencers, influencernätverk och 
reklambranschen för att skapa långvarig 
förändring. 

Vi tog fram riktlinjer för hur man undviker 
att bidra till skadliga skönhetsideal online 
och lät influencers ansluta sig till initiativet 
genom att åta sig att sluta retuschera sina 
bilder. Reklam- och mediebranschens 
branschorganisationer ställde sig bakom 
initiativet och spred riktlinjerna till sina 
medlemmar. 

Med en förtjänad räckvidd på 13,7 miljoner 
och över en halv miljon interaktioner i 
sociala medier, var det viktigaste resultatet 
ändå förändringen i ungas flöden på sociala 
medier – med långsiktiga löften om en 
sundare onlinekultur.

Jordens plastberg växer hela tiden och 
plastanvändningen måste minskas. Många 
känner till vikten av att återvinna, men få 
vet att vi sparar mest energi genom att 
återanvända gammal plast. Håll Sverige 
Rent och Hand in Hand ville tillsammans 
fylla denna kunskapslucka. Lösningen 
stavades Plastslöjd – ett helt nytt skolämne 
där Sveriges högstadieelever fick lära sig allt 
om plast och göra skillnad på riktigt genom 
att samla in gammal plast och använda den 

för att skapa något nytt. Över 1 000 elever 
runt om i Sverige i deltog Plastslöjd, som 
genomfördes i samarbete med Tekniska 
muséet. Med noll kronor i mediebudget 
satte initiativet dessutom strålkastarljuset 
på vikten av att återanvända gammal 
plast – den förtjänade uppmärksamheten 
summerades till 70 tidningsartiklar och sex 
inslag i SVT och SR.

För att uppmärksamma ungdomars 
psykiska välmående och samtidigt få 
fler vuxna att engagera sig i sina barns 
spelande likställde Länsförsäkringar 
E-sport med traditionell sport och blev 
Sveriges första namnsponsor åt en arena 
för gamers. På Länsförsäkringar E-sport 
Arena fick föräldrar gratis inträde i sina 
barns sällskap. Och de kunde tillsammans 
se sina idoler göra upp i världens första 
FIFA-derby där spelarna i IFK och Häcken 
spelade sig själva i en prestigefull kamp live 
på Twitch. 

Derbyt sågs av nära 30 000 åskådare live, 
vilket motsvarar två fullsatta Gamla Ullevi. 
Det sändes av Expressen på redaktionell 
plats och rapporterades av flera lokala 
medier och stora gaming-siter samt SVT:s 
Lilla Sportspegeln. Föräldrars närvaro i 
Länsförsäkringar E-sport Arena ökade med 
400% och för att göra spelvärlden ännu 
tryggare utbildade vi över 100 unga gamers 
till Digitala Trygghetsvärdar.

BYRÅ: INHOUSE	&	BULLDOZER	KOMMUNIKATIONSBYRÅ
KUND:	KLARAVIK
KAMPANJ: KLARAVIK	PLAN	–	FÖR	HÅLLBARA	SAMHÄLLEN	GENOM	IDROTTEN

BYRÅ: NARVA	COMMUNICATIONS
KUND:	DOVE
KAMPANJ: RIKTLINJER	FÖR	POSITIV	PÅVERKAN

BYRÅ: BCW
KUND:	TEKNISKA	MUSEET,	HÅLL	SVERIGE	RENT	&	HAND	IN	HAND
KAMPANJ: PLASTSLÖJD

BYRÅ: STENDAHLS
KUND:	LÄNSFÖRSÄKRINGAR	GÖTEBORG	&	BOHUSLÄN
KAMPANJ: SPELVÄRLDEN	SPELAR	ROLL
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Att hitta cancern i tid är livsavgörande. 
Men under pandemin ställdes många 
rutinundersökningar in. Det resulterade i 
3–4000 färre upptäckta cancerfall än året 
innan.
 
De rutinundersökningar som blev av gjordes i 
regel på äldre patienter. Unga blev tyvärr ofta 
utan. Därför blev det extra viktigt att undersöka 
sin egna kropp.
 
Så hur får man unga att rutinmässigt 
undersöka sin kropp?
 

Vår strategi blev att undvika det traditionella 
”cancerkampanjsallvaret” och använda humor 
som verktyg. Och genom att kombinera 
”inställda undersökningar-trenden” med en 
annan pandemitrend – ljudbaserad meditation 
- skapade vi Bröst- och pungmeditationen. 
En självundersökningspod framtagen med 
experter och en mindfulnesscoach som guidar 
dig genom kroppen i jakt efter förändringar i 
problemområden som bröst, pung, ljumske 
och armhåla.
 
Hittills har det mediterats 28 210 minuter via 
Spotify och meditationstjänsten Mindfully. 
Meditationen lyftes av relevant media och blev 
en snackis på sociala medier.

De flesta har full koll på vad som är dyrt 
och billigt när det gäller öl. Men samma 
prismedvetenhet finns inte för el, trots 
att de flesta har högre elräkningar än 
krognotor.

För att hjälpa svenskarna förstå hur ett 
volatilt elpris faktiskt kan vara till deras 
fördel, förflyttade Tibber en redan väl 
etablerad magkänsla för pris in i elens värld 
och uppfann på kuppen ett nytt sätt att 
prata el.

Lösningen var en öl med elektrisk smak, 
som såldes till ett rörligt pris baserat på 
realtidsdata från nordiska elbörsen. Ett så 
kallat rörligt ölpris, som för första gången 
gjorde det helt naturligt att snacka elavtal 
över ett glas. 

Ölen sålde slut inom de första veckorna 
och efter kampanjperioden hade Tibber 
vuxit sin kundbas med 20 %.

Husqvarna är ett av Sveriges äldsta företag, 
men internationellt är varumärket relativt okänt. 
Många förknippar Husqvarna med tidigare 
generationers orangea, bensindrivna redskap 
snarare än de högteknologiska produkter de 
lanserar idag.

Robotgräsklippare är en av de tekniska 
produkter i hemmen vi tenderar att 
förmänskliga mest. Undersökningar visar också 
att ju mer mänskliga drag vi ser i en robot, 
desto mer avancerade uppfattas de vara.

På Curiositys 10 års dag bestämde sig 
Husqvarna för att ge universums mest 
ensamma robot ett storslaget firande. Genom 
att lansera en uppdatering till Husqvarnas 
robotgräsklippare fick alla Husqvarnaägare 
möjlighet att låta sina gräsklippare spela Happy 
Birthday för Curiosity – en robotkör av 100,000 
gräsklippare.

Resultatet blev mer än 210 miljoner i förtjänad 
räckvidd på 26 marknader. Lanseringsfilmen 
sågs över 8,2 miljoner gånger. Totalt ökade 
varumärkesexponeringen med över 1100% 
och besöksantalet på Husqvarna.com ökade 
med 300%.

6 av 10 som dör i fritidsbåtsolyckor i 
Sverige har alkohol i blodet. Som stort 
bryggeri ville Carlsberg ta ansvar genom 
att öka förståelsen för riskerna med alkohol 
på sjön. Utmaningen var att hitta ett sätt att 
nå fram till törstiga båtförare med ett tydligt 
budskap: Don’t drink and boat. Lösningen 
blev att öppna en ny bar, på den plats 
där olyckorna slutar: havets botten. En 
påminnelse till alla på sjön om riskerna med 
båtfylla. Men baren var mer än en innovativ 
kommunikationsyta. Den öppnade upp 
för allmänheten och lät besökarna smaka 
på lösningen: alkoholfri öl. Och genom att 
placera baren intill Smögenbryggan kunde 

Carlsberg möta målgruppen på deras 
hemmaplan – där budskapet var som mest 
relevant. Det unika materialet bidrog även till 
ett enormt förtjänat genomslag, som gjorde 
Carlsbergs sjunkna bar till symbolen för att 
avstå från alkohol på sjön. Men viktigast 
av allt: Sommaren 2022 minskade antalet 
anmälda sjöfyllor med nästan 50 procent, 
enligt statistik från Polismyndigheten.

BYRÅ: WENDERFALCK
KUND:	APOTEK	HJÄRTAT
KAMPANJ: BRÖST-	OCH	PUNGMEDITATIONEN

BYRÅ: GULLERS	GRUPP
KUND:	TIBBER
KAMPANJ: RÖRLIGT	ÖLPRIS

BYRÅ: PRIME	WEBER	SHANDWICK
KUND:	HUSQVARNA
KAMPANJ: HAPPY	BIRTHDAY	FROM	EARTH

BYRÅ: BCW
KUND:	CARLSBERG	SVERIGE
KAMPANJ: SUNKEN	BAR

ÅRETS	INNOVATION  
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Vi har aldrig kommunicerat mer än idag 
men ändå mår vi inte bra. Vi känner 
oss ensamma trots oändliga kanaler för 
kommunikation. Detta samtidigt som ett 
telefonsamtal kan vara det finaste vi har och 
något som kan lösa problem. 
Så hur kunde Halebop visa att man är 
mer än bara än en schysst deal och få 
människor att inse att telefonsamtalet kan 
underlätta livet? Jo, genom att uppmana 
människor till att faktiskt lyfta på luren. En 
påminnelse om hur problem kan försvinna 
om man ringer upp istället för att misstolka. 

Hur? Genom att relansera samtalet som en 
banbrytande lösning till alla ens världsliga 
problem i en kampanj under parollen Have 
you tried calling?. Det blev en schysst 
kampanj som passade Halebop perfekt 
eftersom man erbjuder alla komponenter i 
lösningen. Telefonen, abonnemanget och 
de fria samtalen. Resultatet blev en av 
Halebops mest populära kampanjer och 
över benchmark i liking. Kampanjen fick 
dessutom genomslag i över 30 medier och 
nådde en räckvidd på 1,8 miljoner.

Regeringen gav MSB i uppdrag att utforma 
och genomföra en frivillig digital utbildning 
för Sveriges 16-åringar i krisberedskap och 
civilt försvar. 

Varför just 16-åringar? Jo, alla som bor i 
Sverige lyder från sextonårsdagen under 
totalförsvarsplikten och kan i händelse av 
höjd beredskap och krig bli skyldiga att 
hjälpa till med sånt som behövs i samhället.

Lösningen var att skapa en historia där 
lärandet kom på köpet. Där inlärningen 
skedde frivilligt, av intresse för storyn, inte 

på grund av påbud uppifrån. Tack vare en 
filmbaserad trailerkampanj, pocketböcker 
som skickades till svenska hushåll och 
ett genomtänkt PR-arbete blev ljuddramat 
“”Klara, färdiga”” – från ingenstans – det 
tredje mest lyssnade i Sverige. 

I en uppföljande undersökning svarade 
mer än hälften av 16-åringarna som deltog 
att de ska reflektera över sin roll i kris eller 
krig. Kampanjen lanserade också ett nytt 
sätt för en myndighet att kommunicera 
på: engagerande, storydrivet och rakt in i 
målgruppen.

Hur fortsätter man, trots ett tio år 
gammalt koncept, engagera sin 
målgrupp för att öka sin försäljning? Man 
skapar medvetet konkurrens – för sin 
varumärkesambassadör!

Efter snart 10 år som ambassadör för Head 
& Shoulders har Henke Lundqvist blivit 
”Schampokillen” med hela svenska folket. 
Men 2021 fick han helt plötsligt konkurrens 
om denna titel, efter att Benjamin Ingrosso 
släppt succélåten ”Shampoo”. Med denna 
låt som grund skapade vi en integrerad 

schampoduell där Henke och Benjamin 
duellerade face to face (och hair to hair) om 
vem som var den riktiga “Schampokillen”. 

Med ett förtjänat tänk som grund och 
en kanaloberoende story, som inte bara 
intresserade målgruppen utan även 
engagerade den, så lyckades vi skapa en 
av våra mest omtalade kampanjer någonsin 
i både köpta, förtjänade och egna kanaler, 
vilket sammantaget ökade både volym och 
försäljning.

Varje år blir tusentals kvinnor och barn i 
Sverige hemlösa på grund av mäns våld. De 
måste då finna ett nytt boende snabbt. Men 
bara 46 av 290 kommuner ger dem förtur i 
bostadskön. Många tvingas därför återvända 
till förövaren.

Oslagbart läge är ett drömboende som 
inte finns. En helt vanlig lägenhet, dit en 
våldsutsatt kvinna och hennes barn kan 
fly, bort från en våldsam man. För att driva 
engagemang placerade Unizon problemet 
mitt i makthavarnas tryggaste plats: det egna 
hemmet. 

Ett bostadsprospekt delades ut på 
möten med politiker och bostadsaktörer, 
och skickades till alla VD:ar på Sveriges 
kommunala bostadsbolag. Det gestaltades 
också som en bostadsannons på Blocket 
Bostad, på sociala medier och som en 
lägenhetsvisning på Almedalsveckan.

Frågan fick 9 900 000 i räckvidd i 
nyhetsmedia under kampanjperioden. 
Sveriges regering gick ut med att de stärker 
möjligheterna för att våldsutsatta kvinnor och 
barn att få varaktigt boende. Sveriges största 
kommun, Stockholm utreder också frågan.

BYRÅ: OBEYA
KUND:	HALEBOP
KAMPANJ: HAVE	YOU	TRIED	CALLING?

BYRÅ: GULLERS	GRUPP
KUND:	MYNDIGHETEN	FÖR	SAMHÄLLSSKYDD	OCH	BEREDSKAP
KAMPANJ: LJUDET	AV	EN	KRIS

BYRÅ: JUNG	RELATIONS
KUND:	PROCTER	&	GAMBLE
KAMPANJ: HENKE	VS	BENJAMIN

BYRÅ: GULLERS	GRUPP
KUND:	UNIZON
KAMPANJ: OSLAGBART	LÄGE

ÅRETS	INTEGRERADE  

  

ÅRETS INTEGRERADE ÅRETS INTEGRERADE



1312

Tre gånger fler tjejer slutar med fotboll 
i tonåren jämfört med killar. En orsak 
är bristen på kvinnliga förebilder. Som 
partner till Svenska Fotbollsförbundet ville 
Marabou inspirera tjejer att stanna kvar 
i fotbollen. Strategin var att få fram fler 
förebilder genom att minska könsgapet 
(94 vs 6%) bland fotbollstränare med 
Uefa B-licens. Detta genom att skapa 
Tränarlyftet, där Marabou finansierar 24 
utbildningsplatser per år. Tränarlyftet 
lanserades med en integrerad kampanj (PR 
& köpt media). I förtjänade kanaler lyftes 

frågan om förebilder och förutsättningar 
inom damfotbollen. Landslagets Stina 
Blackstenius blev talespersonen som 
gav budskapet ett ansikte och väg in i 
stugorna, bl.a i Nyhetsmorgon. Under 
fotbolls-EM pausades Marabous övriga 
annonsering till förmån för Tränarlyftet, 
för att driva in ansökningar. Kampanjen 
överträffade alla mål och ansökningstrycket 
fick Marabou att fyrdubbla platserna, så att 
nästan 100 nya förebilder nu utbildas för att 
leda morgondagens stjärnor.

Vi fick i uppdrag att ta fram en idé och 
kampanj för en förhöjd filmupplevelse som 
fortsätter positionera Göteborg Film Festival 
som en modig och nytänkande aktör på 
den internationella filmfestival-kartan. 

Upplevelsen skulle också linjera väl med 
Göteborg Film Fetivals fokus för året: 
Disorder – där festivalens innehåll i form av 
filmer, föreläsningar och på andra sätt berör 
och undersöker det rådande världsläget 
och den oordning som råder både i våra 
samhällen och inom oss själva. 

Vi skapade The Hypnotic Cinema. En 
biograf med tre exklusiva visningar på Stora 
Teatern i Göteborg, där en hypnotisör tog 
plats på scenen för att försätta publiken i 
ett sinnestillstånd anpassat för filmen de 
skulle se. Innan varje filmvisning startade 
fick publiken delta i och genomgå en 
masshypnos för att bli mentalt kalibrerade 
och få ett förstärkt fokus.

Husqvarna är ett av Sveriges äldsta företag, 
men internationellt är varumärket relativt okänt. 
Många förknippar Husqvarna med tidigare 
generationers orangea, bensindrivna redskap 
snarare än de högteknologiska produkter de 
lanserar idag.

Robotgräsklippare är en av de tekniska 
produkter i hemmen vi tenderar att 
förmänskliga mest. Undersökningar visar 
också att ju mer mänskliga drag vi ser i en 
robot, desto mer avancerade uppfattas de 
vara.

På Curiositys 10 års dag bestämde sig 
Husqvarna för att ge universums mest 
ensamma robot ett storslaget firande. Genom 
att lansera en uppdatering till Husqvarnas 
robotgräsklippare fick alla Husqvarnaägare 
möjlighet att låta sina gräsklippare spela 
Happy Birthday för Curiosity – en robotkör av 
100,000 gräsklippare.

Resultatet blev mer än 210 miljoner i förtjänad 
räckvidd på 26 marknader. Lanseringsfilmen 
sågs över 8,2 miljoner gånger. Totalt ökade 
varumärkesexponeringen med över 1100% 
och besöksantalet på Husqvarna.com ökade 
med 300%.

Den 21 oktober öppnade Fotografiskas 
utställning News Flash i samarbete med 
TT – en utställning som visar de starkaste 
nyhetsbilderna från de senaste 100 
åren. Målsättningen var att skapa bred 
uppmärksamhet om utställningen i förtjänad 
media – gärna bortom Stockholm. En bred 
publik behövde engageras i ett brett ämne. 

Strategin blev att bjuda in Sveriges 
hundraplussare – i stället för influencers. På 
det sättet skapades oväntade talespersoner 
i medias och nyhetskonsumentens ögon. 
Hundraplussarnas historier gav nyheten en 

trovärdig, personlig och emotionell ton som 
ledde till ett resultat över förväntan. 

Nästan 100 hundraplussare kom till invigningen 
vilket skapade stort genomslag, men kanske 
viktigare än något annat: våra äldsta i samhället 
som ofta hamnar i skymundan – inte minst 
under pandemin – fick stå i rampljuset igen. 

30 miljoner räckvidd i media. 
61 artiklar i nationell och lokal media. 
+757% engagemang i sociala medier. 
+22,7% sökvolym på Google under 
invigningsmånaden.

BYRÅ: BCW	&	INGO
KUND: MARABOU
KAMPANJ: TRÄNARLYFTET

BYRÅ: STENDAHLS
KUND:	GÖTEBORG	FILM	FESTIVAL
KAMPANJ: THE	HYPNOTIC	CINEMA

BYRÅ: PRIME	WEBER	SHANDWICK
KUND:	HUSQVARNA
KAMPANJ: HAPPY	BIRTHDAY	FROM	EARTH

BYRÅ: PRIME	WEBER	SHANDWICK
KUND:	FOTOGRAFISKA
KAMPANJ: ÅRHUNDRADETS	FEST

 

ÅRETS	INTERNATIONELLA 	ÅRETS	KONSUMENT-PR

ÅRETS INTEGRERADE / ÅRETS INTERNATIONELLA ÅRETS INTERNATIONELLA / ÅRETS KONSUMENT-PR
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Husqvarna är ett av Sveriges äldsta företag, 
men internationellt är varumärket relativt 
okänt. Många förknippar Husqvarna med 
tidigare generationers orangea, bensindrivna 
redskap snarare än de högteknologiska 
produkter de lanserar idag.

Robotgräsklippare är en av de tekniska 
produkter i hemmen vi tenderar att 
förmänskliga mest. Undersökningar visar 
också att ju mer mänskliga drag vi ser i en 
robot, desto mer avancerade uppfattas de 
vara.

På Curiositys 10 års dag bestämde sig 
Husqvarna för att ge universums mest 
ensamma robot ett storslaget firande. Genom 
att lansera en uppdatering till Husqvarnas 
robotgräsklippare fick alla Husqvarnaägare 
möjlighet att låta sina gräsklippare spela 
Happy Birthday för Curiosity – en robotkör av 
100,000 gräsklippare.

Resultatet blev mer än 210 miljoner i förtjänad 
räckvidd på 26 marknader. Lanseringsfilmen 
sågs över 8,2 miljoner gånger. Totalt ökade 
varumärkesexponeringen med över 1100% 
och besöksantalet på Husqvarna.com ökade 
med 300%.

Som privat tandvårdsaktör måste vi 
anstränga oss mer för att visa vår 
professionalitet och samhällsnytta, då vi 
ofta bemöts av skepticism. För oss är det 
viktigt med frågor som utvecklar affären 
och vårt varumärke samtidigt som de löser 
problematik som drabbar många. 2021 
instiftade vi Tandvårdsrädslans dag. I år tog 
vi det steget längre. 

50% känner oro inför sitt 
tandvårdsbesök. En av fem lever med 
så grav tandvårdsrädsla att de undviker 
tandläkaren. Tandvårdsrädsla är den 
vanligaste orsaken till dålig munhälsa 

och många saknar verktyg för att hantera 
rädslan. 

På Tandvårdsrädslansdag samarbetade 
vi med Anis Don Demina och hans 
youtube-kanal. Vår kampanj fick namnet 
#Spolarädslan. Vi fick poddar, kända 
influencers, andra tandvårdsaktörer samt 
svensk etermedia att lyfta frågan. Genom 
att synliggöra en konkret lösning där den 
rädde fick ta med en vän till kliniken och 
att vi bjöd på det första besöket kunde vi 
hjälpa patienter som annars inte hade gått 
till tandläkaren.

MAX Burgers vision är att göra världen lite 
godare. För att minska sin klimatpåverkan 
försöker MAX hela tiden utveckla goda 
alternativ till burgare med rött kött, nu 
senast nya kycklingmenyn Grand Chicken. 
Men hur får man inbitna, vrålhungriga 
burgarälskare att tänka ”jag ska välja 
klimatsmart”. Svar, man låter bli. I stället 
frestar man deras sinnen så till den milda 
grad att den nya kycklingburgaren blir 
det enda tänkbara alternativet. Vi gjorde 
det genom att tala direkt till människors 
smaklökar. Till vår hjälp to vi ljudet av fras, 

smulorna av fras, de extrema närbilderna 
på fras och visade MAX passionerade 
arbete gör god smak på som många sätt vi 
kunde. Så vann vi härdade matjournalisters 
öra, skapade snack och förväntan i 
sociala medier samt bidrog till att öka 
försäljningen av kycklingprodukter med 
hela 62%. MAX marknadsandelar ökade 
med 2 procentenheter och detta samtidigt 
som andelen sålda måltider med rött kött 
minskade.

Sedan 1998 har 435 bibliotek lagts ned i 
Sverige. Det betyder att mer än var fjärde 
bibliotek har försvunnit de senaste 20 åren. 
14,4 miljoner böcker har slängts sålts från 
biblioteken mellan 1998 och 2020. Som en 
reaktion på och motkraft mot, detta öppnade 
Studieförbundet NBV 100 nya minibiliotek 
från Abisko i norr till Smygehuk i söder. 90st 
bibliotek som står ovanpå elskåp och 10 st 
special bibliotek. Fyllda med över 7000st 
böcker till allmänheten med information och 
kunskap till alla! 

Med detta projekt vill vi öka kunskapen 
kring NBV samt dess verksamhet 
ochuppmärksamma allmänheten om dagens 
situation för biblioteken. Biblioteken är en 
nyckelspelare i den svenska folkbildningen.

BYRÅ: PRIME	WEBER	SHANDWICK
KUND:	HUSQVARNA
KAMPANJ: HAPPY	BIRTHDAY	FROM	EARTH

BYRÅ: AQUA	DENTAL
KUND:	AQUA	DENTAL
KAMPANJ: TANDVÅRDSRÄDSLANS	DAG

BYRÅ: JMWGOLIN,	ÅKESTAM	HOLST	NOA,	HEAR,	CREED
KUND:	MAX	BURGERS
KAMPANJ: EN	GRAND	KYCKLINGLANSERING

BYRÅ: KOLLEKTIVET	LIVET	AB	&	BESVÄRLIG	SEDAN	1977
KUND:	NBV
KAMPANJ: 100	MINIBIBLIOTEK

 

 	ÅRETS	NON-PROFIT

ÅRETS KONSUMENT-PR ÅRETS KONSUMENT-PR / ÅRETS NON-PROFIT
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Varje år blir tusentals kvinnor och barn i 
Sverige hemlösa på grund av mäns våld. 
De måste då finna ett nytt boende snabbt. 
Men bara 46 av 290 kommuner ger dem 
förtur i bostadskön. Många tvingas därför 
återvända till förrövaren.

Oslagbart läge är ett drömboende som 
inte finns. En helt vanlig lägenhet, dit en 
våldsutsatt kvinna och hennes barn kan 
fly, bort från en vålsam man. För att driva 
engagemang placerade Unizon problemet 
mitt i makthavarnas tryggaste plats: det 
egna hemmet. 

Ett bostadsprospekt delades ut på 
möten med politiker och bostadsaktörer, 
och skickades till alla VD:ar på Sveriges 
kommunala bostadsbolag. Det gestaltades 
också som en bostasannons på Blocket 
Bostad, på sociala medier och som en 
lägenhetsvisning på Almedalsveckan.

Frågan fick 9 900 000 i räckvidd i 
nyhetsmedia under kampanjperioden. 
Sveriges regering gick ut med att de stärker 
möjligheterna för att ge våldsutsatta kvinnor 
och barn att få varaktigt boende. Sveriges 
största kommun, Stockholm utreder också 
frågan.

Att nå igenom bruset i en valrörelse i en 
tid av oro med många viktiga frågor på 
agendan är en stor utmaning. Att göra det 
med en nedprioriterad fråga är ännu svårare. 

Med konceptet Stoppa Bo-orättvisan 
fick Hyresgästföreningen en tydlig röst 
i valet. Aldrig förr har engagemanget 
hos förtroendevalda varit så högt. Aldrig 
förr har så många medlemmar värvats, 
så många samtal med hyresgäster och 
politiker genomförts. Genomslaget i medier 
överträffade förväntningarna med råge. 

Framgångsreceptet var igenkänningen i 
den strategiska ingången Stoppa bo-
orättvisan tillsammans med “”upp till 
kamp””-paketeringen med banderoller och 
plakat. Detta gav stort engagemang hos alla 
målgrupper med ett emotionellt budskap 
som skapade opinion, genomslag i media 
och även rekryterade medlemmar.

Konceptet engagerande förtroendevalda, 
var starkt till politiker, angeläget till 
hyreskollektivet och tog även fart i media. 
Och nådde hela vägen till ett möte med 
bostadsministern där 27 000 underskrifter 
överlämnades.

Jordens plastberg växer hela tiden och 
plastanvändningen måste minskas. Många 
känner till vikten av att återvinna, men få 
vet att vi sparar mest energi genom att 
återanvända gammal plast. Håll Sverige 
Rent och Hand in Hand ville tillsammans fylla 
denna kunskapslucka. Lösningen stavades 
Plastslöjd – ett helt nytt skolämne där 
Sveriges högstadieelever fick lära sig allt om 
plast och göra skillnad på riktigt genom att 
samla in gammal plast och använda den för 
att skapa något nytt. 

Över 1 000 elever runt om i Sverige i 
deltog Plastslöjd, som genomfördes i 
samarbete med Tekniska muséet. Med 
noll kronor i mediebudget satte initiativet 
dessutom strålkastarljuset på vikten av att 
återanvända gammal plast – den förtjänade 
uppmärksamheten summerades till 70 
tidningsartiklar och sex inslag i SVT och SR.

BYRÅ: GULLERS	GRUPP
KUND:	UNIZON
KAMPANJ: OSLAGBART	LÄGE

BYRÅ: DET
KUND:	HYRESGÄSTFÖRENINGEN
KAMPANJ: STOPPA	BO-ORÄTTVISAN!

BYRÅ: BCW
KUND:	TEKNISKA	MUSEET,	HÅLL	SVERIGE	RENT	&	HAND	IN	HAND
KAMPANJ: PLASTSLÖJD

 

 	ÅRETS	REALTIDSAKTIVITET

ÅRETS NON-PROFIT ÅRETS NON-PROFIT / ÅRETS REALTIDSAKTIVITET

Att stå på de svenska konsumenternas 
sida och hjälpa dem fatta bästa möjliga 
beslut. Det är Prisjakts uppgift. Black 
Friday-perioden är årets största köpperiod 
och därmed den period då uppgiften blir 
som viktigast. År efter år tas därför kampen 
om synlighet - för att vara på svenskarna 
medvetande inför att beslut ska fattas. 

2022 såg förutsättningarna annorlunda ut. 
Delvis på grund av ett svidande ekonomiskt 
läge, men framförallt på grund av en ny lag. 
En lag som ska skydda konsumenten mot 
bluffreor. Men gör lagen jobbet? Med hjälp 

av Reakollen kan man hjälpa återförsäljarna 
som ju vill göra rätt. Men framförallt kan 
Prisjakt granska marknaden och visa att 
lagen, i de flesta fallen, inte efterföljs.

Prisjakt var svenskarnas prisvakt och 
dominerade medieutrymmet under 
perioden, och störst genomslag hade man 
med granskningen av den nya realagen. 
Prisjakts granskning lyftes i Sveriges största 
och mest trovärdiga medier, om och om 
igen. Och viktigast av allt - lagen tas nu på 
större allvar.

BYRÅ: JUNG	RELATIONS
KUND:	PRISJAKT
KAMPANJ: DIN	PRISVAKT
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33 % av alla barn har blivit utsatta för 
kränkningar på nätet. AIK Fotboll skapade, 
tillsammans med huvudsponsorn BenQ, 
ett utbildningsprogram för att motverka 
internetmobbning bland klubbens 
barnspelare. 

Vår uppgift: **Att synliggöra den digitala 
mobbningen bland barn för vuxna?**

Highlights är ett välkänt fenomen inom 
sportvärlden. Efter AIK Fotbolls seger mot 
Östersund FK publicerades i vanlig ordning 

ett sådant, men med ett par avgörande 
skillnader. I stället för höjdpunkter valde vi 
situationer där spelarna gjorde misstag och 
det vanliga kommentatorsspåret ersattes av 
ett nytt där spelarna mobbades, baserat på 
verkliga kommentarer från AIK:s barn- och 
ungdomslag. Alltså: **Football Lowlights** i 
stället för Football Highlights. 

Kampanjen uppmärksammades av såväl 
svenska som internationella medier och 
nådde en räckvidd om 45,8 miljoner 
människor med noll kronor i mediebudget.

Negativ självbild, ätstörningar och psykisk 
ohälsa. Så beskriver forskningen att unga 
påverkas av skönhetsideal i sociala medier. 
Ideal som är ouppnåeliga, då de i hög 
grad skapas genom retuschering och 
skönhetsfilter.

Dove har i 15 år arbetat för att 
unga ska växa upp med en positiv 
relation till sin kropp och som svar 
på forskningsresultaten vände de sig 
till influencers, influencernätverk och 
reklambranschen för att skapa långvarig 
förändring. 

Vi tog fram riktlinjer för hur man undviker 
att bidra till skadliga skönhetsideal online 
och lät influencers ansluta sig till initiativet 
genom att åta sig att sluta retuschera sina 
bilder. Reklam- och mediebranschens 
branschorganisationer ställde sig bakom 
initiativet och spred riktlinjerna till sina 
medlemmar. 

Med en förtjänad räckvidd på 13,7 miljoner 
och över en halv miljon interaktioner i 
sociala medier, var det viktigaste resultatet 
ändå förändringen i ungas flöden på sociala 
medier – med långsiktiga löften om en 
sundare onlinekultur.

BYRÅ: POST
KUND:	AIK	FOTBOLL
KAMPANJ: FOOTBALL	LOWLIGHTS

BYRÅ: NARVA	COMMUNICATIONS
KUND:	DOVE
KAMPANJ: RIKTLINJER	FÖR	POSITIV	PÅVERKAN

 	ÅRETS	THOUGHT-LEADER

  

ÅRETS REALTIDSAKTIVITET ÅRETS THOUGHT-LEADER

Privatekonomi är tråkigt, intressant, 
komplicerat, abstrakt, viktigt och ett 
nödvändigt ont. Alla tycker NÅGOT om 
ekonomi. Men hur lyckas man göra 
privatekonomi intressant och tillgängligt för 
alla? Och hur lyckas man profilera ytterligare 
en expert i media när det redan finns fullt av 
talespersoner som vill prata ekonomi? Det 
korta svaret: genom att bryta ner ekonomi 
till vardagens små beståndsdelar.
 
Uppdraget var att öka synligheten för 
ICA Banken genom att stärka deras 

vardagsekonom Magnus Hjelmérs position 
i media under 2022. Tack vare en tydlig 
strategi och kunskapsdriven kommunikation 
som alltid bygger på relevanta insikter, 
ökade Magnus Hjelmérs synlighet i media 
med 513 procent under 2022 jämfört med 
2021. 513 %! Tack vare att Magnus lyckats 
göra det abstrakta konkret och relevant 
är han idag en återkommande expert i de 
största svenska medierna och innehar 
en överlägsen förstaplats bland samtliga 
talespersoner inom ICA Gruppen. En ny 
ekonomisk tungviktsexpert är född!

BYRÅ: WENDERFALCK
KUND:	ICA	BANKEN
KAMPANJ: VARDAGSEKONOMEN

Det finns inget givet recept för att bli viral. 
Men det finns nyckelingredienser som 
går igen i det som ofta funkar, dessa 
är: relevans och humor. Något Lidl tagit 
fasta på i sin innehållstrategi för sociala 
medier. Vi jobbar här löpande med att 
identifiera omvärldshändelser som ger Lidl 
möjlighet att med glimten i ögat, i realtid, 
kommunicera sitt huvudbudskap: mat av 
högsta kvalitet till bästa pris. Därför var 
#Swedengate, debatten om svenskar bjöd 
sina barns besökande lekkamrater på mat 
eller inte, en perfekt storm. 

Här fanns relevans med mat och 
igekänning. Lidls svar på #Swedgengate 
med en svensk falukorv och copyn 
”Stroganoff till alla. Även kompisen på 
rummet.” blev viralt. 2,8 milj i räckvidd på 
TikTok, Facebook, Instagram och Twitter. 
11 000 likes och +1100 kommentarer 
i egna kanaler samt uppmärksamhet i 
traditionella medier gjorde inlägget till Lidls 
mest uppmärksammade någonsin. Ett fint 
exempel på realtidskommunikation för att 
nå ut med viktiga varumärkesbudskap.

BYRÅ: JMWGOLIN
KUND:	LIDL
KAMPANJ: #SWEDENGATE
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Trots att AIK Fotboll intresserade som ett 
politiskt parti omsatte de 2016 som ett ICA 
Nära. Det berodde på problem med våld 
och skandaler under 90-talet. Sedan dess 
har mycket förändrats, men mediebilden 
bestod. 

Strategin blev därför att synliggöra de goda 
handlingarna med tydliga dramatiseringar. 

När klubben gav pensionärer fritt inträde 
dramatiserades det genom att låta 
klubbens äldsta medlemmar eskortera 
spelarna in på planen. Klippet spreds över 
hela världen och togs efter av Serie A.

Ett utbildningsmaterial mot nätmobbning 
blev till ett alternativt höjdpunktspaket. 
Istället för mål visades spelarnas missar, 
elakt kommenterades av Niclas Jarelind. 
Orden var direkta citat från barn utan 
föräldratillsyn online. Syftet var att ge 
föräldrar en tankeställare kring hur de kan 
och bör engagera sig, även online.

2016-2022 har publiksnittet ökat med 
53% och ett historiskt stort sponsoravtal 
tecknades med Truecaller med direkt 
hänvisning till AIKs positiva värderingar och 
samhällsengagemang.

BYRÅ: POST
KUND:	AIK	FOTBOLL
KAMPANJ: DEN	ALLMÄNNA	IDROTTSKLUBBEN

ÅRETS	VARUMÄRKESBYGGARE

Hur hittar man vägen till kundernas hjärtan? 
Via vardagen.

Genom att vara konsekvent i sin strävan 
att förbättra folkhälsan i alla aspekter, 
inte bara genom läkemedel och 
rådgivning, har Apotek Hjärtat byggt ett 
av apoteksmarknadens mest synliga, 
trovärdiga och omtyckta varumärken. Med 
starkt fokus på vardagliga ämnen – som att 
inte vilja bajsa på offentliga toaletter, ta hand 

om hyn framför datorskärmen, meditera för 
att hitta cancer, sprida digitala kramar och 
skapa musik som håller insekter borta – har 
Apotek Hjärtat kontinuerligt gjort skillnad 
för den svenska folkhälsan med värme, 
smartness och glimten i ögat. En tydlig 
strävan efter att stärka landets välmående 
har gjort Apotek Hjärtat till folkets apotek, 
och den mest synliga branschaktören 
kopplat till hälsoområdet.

Patienten sätts sällan i fokus i 
sjukvårdsdebatten. Det vill Novartis ändra 
på. Med den utgångspunkten skapade vi 
Patientriksdagen, en arena där patienterna 
äger dagordningen. Inte tvärtom. 

Genom ett tätt samarbete med 
patientorganisationer har Novartis under 
fyra års tid byggt upp legitimitet och håller 
löftet om att skapa mervärde för patienter. 
Sedan start har antalet deltagande 
patientorganisationer ökat med 100 % och 
över åren har Patientriksdagen utvecklats 
till en betydelsefull arena som omnämns 

i statliga utredningar och dit inflytelserika 
sjukvårdspolitiker återkommer år efter år. 

I december samlades över 200 personer 
för att delta i årets Patientriksdag som 
invigdes av talman Andreas Norlén. 
På temat Tillgång till hälsodata oavsett 
vårdgivare utbytte patienter, experter 
och politiker kunskap och erfarenheter. 
Slutsatserna från Patientriksdagen 
summerades i ett manifest med 
reformförslag för patientorganisationerna att 
framföra till beslutsfattare.

BYRÅ: WENDERFALCK
KUND:	APOTEK	HJÄRTAT
KAMPANJ: OMTANKE	FRÅN	HJÄRTAT

BYRÅ: NARVA	COMMUNICATIONS
KUND:	NOVARTIS
KAMPANJ: PATIENTRIKSDAGEN

 

ÅRETS THOUGHT-LEADER / ÅRETS VARUMÄRKESBYGGARE ÅRETS VARUMÄRKESBYGGARE

Att stå på de svenska konsumenternas 
sida och hjälpa dem fatta bästa möjliga 
beslut. Det är Prisjakts uppgift. Black 
Friday-perioden är årets största köpperiod 
och därmed den period då uppgiften blir 
som viktigast. År efter år tas därför kampen 
om synlighet - för att vara på svenskarna 
medvetande inför att beslut ska fattas. 

2022 såg förutsättningarna annorlunda ut. 
Delvis på grund av ett svidande ekonomiskt 
läge, men framförallt på grund av en ny lag. 
En lag som ska skydda konsumenten mot 
bluffreor. Men gör lagen jobbet? Med hjälp 
av Reakollen kan man hjälpa återförsäljarna 

som ju vill göra rätt. Men framförallt kan 
Prisjakt granska marknaden och visa att 
lagen, i de flesta fallen, inte efterföljs.

Prisjakt var svenskarnas prisvakt och 
dominerade medieutrymmet under 
perioden, och störst genomslag hade man 
med granskningen av den nya realagen. 
Prisjakts granskning lyftes i Sveriges största 
och mest trovärdiga medier, om och om 
igen. Och viktigast av allt - lagen tas nu på 
större allvar.

BYRÅ: JUNG	RELATIONS
KUND:	PRISJAKT
KAMPANJ: DIN	PRISVAKT
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Vi fick i uppdrag att ta fram en idé och 
kampanj för en förhöjd filmupplevelse som 
fortsätter positionera Göteborg Film Festival 
som en modig och nytänkande aktör på 
den internationella filmfestival-kartan. 

Upplevelsen skulle också linjera väl med 
Göteborg Film Fetivals fokus för året: 
Disorder – där festivalens innehåll i form av 
filmer, föreläsningar och på andra sätt berör 
och undersöker det rådande världsläget 
och den oordning som råder både i våra 
samhällen och inom oss själva. 

Vi skapade The Hypnotic Cinema. En 
biograf med tre exklusiva visningar på Stora 
Teatern i Göteborg, där en hypnotisör tog 
plats på scenen för att försätta publiken i 
ett sinnestillstånd anpassat för filmen de 
skulle se. Innan varje filmvisning startade 
fick publiken delta i och genomgå en 
masshypnos för att bli mentalt kalibrerade 
och få ett förstärkt fokus.

BYRÅ: STENDAHLS
KUND:	GÖTEBORG	FILM	FESTIVAL
KAMPANJ: THE	HYPNOTIC	CINEMA

ÅRETS	ROOKIE

ÅRETS VARUMÄRKESBYGGARE ÅRETS ROOKIE

CAROLINE	MALMSJÖ
BYRÅ: JUNG	RELATIONS 

MIMMI	JOHANSSON	BÄCKSTRÖM
BYRÅ: JMWGOLIN 

ELIN	BRORSSON
BYRÅ: NARVA	COMMUNICATIONS 

Negativ självbild, ätstörningar och psykisk 
ohälsa. Så beskriver forskningen att unga 
påverkas av skönhetsideal i sociala medier. 
Ideal som är ouppnåeliga, då de i hög 
grad skapas genom retuschering och 
skönhetsfilter.

Dove har i 15 år arbetat för att 
unga ska växa upp med en positiv 
relation till sin kropp och som svar 
på forskningsresultaten vände de sig 
till influencers, influencernätverk och 
reklambranschen för att skapa långvarig 
förändring. 

Vi tog fram riktlinjer för hur man undviker 
att bidra till skadliga skönhetsideal online 
och lät influencers ansluta sig till initiativet 
genom att åta sig att sluta retuschera sina 
bilder. Reklam- och mediebranschens 
branschorganisationer ställde sig bakom 
initiativet och spred riktlinjerna till sina 
medlemmar. 

Med en förtjänad räckvidd på 13,7 miljoner 
och över en halv miljon interaktioner i 
sociala medier, var det viktigaste resultatet 
ändå förändringen i ungas flöden på sociala 
medier – med långsiktiga löften om en 
sundare onlinekultur.

BYRÅ: NARVA	COMMUNICATIONS
KUND:	DOVE
KAMPANJ: RIKTLINJER	FÖR	POSITIV	PÅVERKAN




