NOMINERINGAR

“You have to learn the rules of the game. And then you have to play
better than anyone else.”
– Albert Einstein
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ÅRETS HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION
BYRÅ: JUNG RELATIONS
KUND: BLOCKET
K AMPANJ: BÄTTRE BEGAGNAT
Svenskar är dåliga på vård och lagning
och var tredje svensk uppger att hen
inte tar hand om sina saker när de gått
sönder. En av de främsta anledningarna
till detta är okunskap, framförallt bland
unga.
Det ville Blocket råda bot på och
lanserade därför boken ”Bättre
begagnat”, en handbok, med syftet att
få folk att vårda och laga det de har.
Men för att ”Bättre Begagnat”
inte skulle bli ännu en oläst bok i
bokhyllan lanserade Blocket, ihop med
Medborgarskolan, ”Hemkunskap för

Millennials” – digitala gratiskurser som
tar tillvara på tidigare generationers
laga och fixa-kunskap. Kurserna
leddes av handledare från den sista
hantverksgenerationen. För Millennials
och andra som inte lyckades knipa en
kursplats spred vi hemkunskapstips
i alla Millenials favoritkanaler; via
influencers och på Youtube. Nyfikna
kunde även läsa mer om initiativet i
intervjuer och nyhetsinslag. Över 70
artiklar har skrivits och ännu viktigare,
hundratals personer deltog i kurserna.

BYRÅ: SPOTLIGHT
KUND: COCA-COLA I SVERIGE
K AMPANJ: FÖRST I VÄRLDEN MED 100 PROCENT RPET
Coca-Cola i Sverige skulle gå över till
100 procent återvunnen plast för hela
den lokalproducerade PET-portföljen. Att
göra ett hållbarhetsinitiativ relevant och
trovärdigt i ett land med hög frekvens av
hållbarhetskommunikation är svårt. Att
som stort varumärke få genomslag och
erkännande i frågan är ännu svårare.
Huvudmålen var att få breda målgrupper
att förstå att flaskorna tillverkas av
100 procent återvunnen plast samt att
stimulera och uppmuntra konsumenter
att panta.
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Fokus på produkten (och etiketten)
kombinerat med en framåtlutad
användning av köpta och förtjänade
media har gjort att man lyckats bryta
igenom målgruppens skepsis till
hållbarhetskommunikation. De har på
bred front tagit till sig förändringarna och
andelen som kan återge budskapen är
exceptionellt höga.
Kampanjen har effektivt påverkat
förtroendet för Coca-Cola till nivåer som
är all-time-high och ledning ses nu som
en viktig referens inom cirkulär ekonomi
bland samhällets beslutsfattare.

BYRÅ: GULLERS GRUPP
KUND: WALLENIUS MARINE
K AMPANJ: OCEANBIRD
Detta är uppdraget där vi skapade och
lanserade ett varumärke för något som
ännu inte finns genom att utgå från
något som inte syns.
Inför världslanseringen av Oceabird tog
Gullers fram kommunikationskoncept,
kommunikationsstrategi, visuell
identitet, riktlinjer och grafiskt
designprogram, webbdesign och – inte
minst – stöttade i att lansera Oceanbird
för världen med hjälp av delningsvänligt
material och ett webinar.

En av grundpelarna i strategin var
”Think Big” och syftet var att nå
ut brett med nyheten, inte bara till
shippingvärlden och presumtiva kunder,
utan också varumärkesstärkande inom
hållbarhetsbranschen, till forskning och
utvecklingssfären.
Resultatet? Ett medialt genomslag
på sex kontinenter och en potentiell
räckvidd på 3,6 miljarder människor.

BYRÅ: BCW
KUND: CARLSBERG
K AMPANJ: PLADDLING
Carlsberg har ett ambitiöst
hållbarhetsprogram där rena hav och
sjöar är en hjärtefråga, inte minst
eftersom en öl består av drygt 90 procent
vatten. Men hållbarhet är ofta svårt att
kommunicera. Så även för Carlsberg,
som ville tydliggöra hållbarhetsarbetet
och knyta det närmare varumärket. Ur
insikten att svenskarna skulle semestra
på hemmaplan föddes konceptet
”Pladdling” – att paddla och plocka
skräp. Namnet anspelar på plogging
(jogging och skräpplockning).

utrustade med flytvästar, skräpkorg och
håvar. Sommaren 2020 blev pladdling
en folkrörelse i ett hemestrande Sverige
och skapade massiv uppmärksamhet
i landets största tidningar, radio- och
tv-kanaler. Genom att, bokstavligt talat,
aktivera målgruppen, lyckades Carlsberg
ta ner hållbarhetsarbetet på jorden, eller
i snarare i vattnet. Pladdling uppnådde
en förtjänad medieräckvidd på över 11
miljoner och över tre ton skräp plockades
upp från svenska vatten.

Pladdling genomfördes i fyra svenska
städer där man kunde låna kajaker,

ÅRETS HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION
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ÅRETS INNOVATION
BYRÅ: BCW
KUND: TRYGG-HANSA
K AMPANJ: BADLÄGE
I 65 år har Trygg-Hansa satt upp
livbojar över hela Sverige för att göra
stränder säkrare. Men med den tekniska
utvecklingen har det dykt upp nya
utmaningar. I Sverige är drunkning den
vanligaste dödsolyckan bland barn 1-6
år. Orsaken är nästan alltid föräldrars
bristande uppsikt, vilket gör föräldrars
skärmtid till en livsfara på stranden.
Trygg-Hansa ville skapa en integrerad
kampanj med målet att få utrymme
att utbilda föräldrar om betydelsen av
uppsikt på badplatsen.

Lösningen blev Badläge – en app som
gör telefonen helt obrukbar på stranden.
Inget scrollande, inga sociala medier,
inga podcasts och inga telefonsamtal.
Badläge blev verktyget för att sprida
budskapet om vikten av uppsikt i alla
kommunikationskanaler (förtjänade,
egna, sociala, köpta och influencers).
Med Badläge kastade Trygg-Hansa
en digital livboj till föräldrar över hela
Sverige. Genom att ta fram en app som
gör telefonen helt obrukbar förutom
för nödsamtal lyckades Trygg-Hansa
utbilda Sverige i vikten av uppsikt.

BYRÅ: BCW
KUND: TRYGG-HANSA
K AMPANJ: MÄRK FÖR LIVET
I Sverige är drunkning den vanligaste
dödsolyckan bland barn 1-6 år. Vid
drunkningstillbud är kunskap i hjärt- och
lungräddning (HLR) avgörande för att
rädda liv. Men en Novusundersökning
avslöjade att 6 av 10 föräldrar inte kunde
HLR på barn.
Därför ville försäkringsbolaget TryggHansa genomföra ett initiativ som
lyfte betydelsen av HLR. Uppdraget
var att ta fram en kampanj om HLR
och vattensäkerhet som kunde få
förtjänad uppmärksamhet för att utbilda
allmänheten.
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Lösningen blev den innovativa idén
Märk för livet - tatueringar för barn
som visar de viktigaste stegen i HLR.
Tatueringarna förvandlade badande
barn till levande instruktionsmanualer.
Så att livräddande kunskap finns synlig
just när den behövs som mest. Denna
innovativa lösning hade förmåga att
förtjäna sin uppmärksamhet. Under
drunkningsolyckornas högsäsong
började hela landet prata om HLR.
Detta gav Trygg-Hansa en plattform
att nå ut till målgruppen, utbilda i HLR
samt stärka varumärkets position inom
vattensäkerhet.

BYRÅ: WENDERFALCK
KUND: APOTEK HJÄRTAT
K AMPANJ: SKIN FOR SKIN
2019 lanserade Apotek Hjärtat
hudvårdserien Spot Stop, anpassad för
tonårshy. Briefen var att uppmärksamma
den i den svårnådda målgruppen
tonåringar.
I dessa adblocker-tider räcker inte
konventionell reklam. För att nå målgruppen
behövde vi välja nya vägar och vara
kulturellt relevanta. Lösningen blev att
öppna ett apotek i gamingvärlden.
Unga gamers är noga med hur de ser ut
“in-game”. “Skins” är en mångmiljonindustri
där gamers byter och köper ovanliga
föremål som ändrar utseendet på sina

karaktärer. Jakten på ovanliga skins
engagerar miljoner och samlandet resulterar
ofta i “dåliga” skins än ovanliga. Steam är
främsta plattformen för detta.
I kampanjen blev därför Steam en
marknadsföringskanal där man via vår profil
kunde byta in dåliga skins mot fysiska Spot
Stop-produkter.
Produkterna tog slut på några dagar
och Skin for Skin lovordades i gamingcommunities och av målgruppen. Vi
fick en ROI på 300%, överträffade
försäljningsmålen med 285% och hade en
53% click-through rate för SEO.

BYRÅ: POST
KUND: 24STORAGE
K AMPANJ: THE CAT FLAT
Urbanisering leder till ökad
trångboddhet i delar av Sverige.
Samtidigt samlar vi på oss allt fler saker,
något som ytterligare spär på känslan
att väggarna kryper närmare.
Genom sina förrådstjänster hjälper
24Storage människor att använda
kvadratmeterna på ett bättre sätt.
Genom att flytta ut sånt man vill spara
men inte behöver ha hemma går det att
få mer plats för det man älskar. Sin katt
till exempel.

Eller snällare uttryckt: De motsvarar
inte människors förväntningar på hur
hemmet ska se ut.
The Cat Flat är världens första ickefula kattmöbel och när den lanserades
under Stockholm Design Week vände
den uppochner på såväl katt- som
designinternet. Med hjälp av en
kattpsykolog (!) och två kattfluencers (!)
fick vi ut det viktiga budskapet att även
katter mår dåligt av trångboddhet.

Problemet är bara att alla kattmöbler
på marknaden är så ”#€%& fula.

ÅRETS INNOVATION
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BYRÅ: BCW
KUND: TRYGG-HANSA
K AMPANJ: BADLÄGE
I 65 år har Trygg-Hansa satt upp
livbojar över hela Sverige för att göra
stränder säkrare. Men med den tekniska
utvecklingen har det dykt upp nya
utmaningar. I Sverige är drunkning den
vanligaste dödsolyckan bland barn 1-6
år. Orsaken är nästan alltid föräldrars
bristande uppsikt, vilket gör föräldrars
skärmtid till en livsfara på stranden.
Trygg-Hansa ville skapa en integrerad
kampanj med målet att få utrymme
att utbilda föräldrar om betydelsen av
uppsikt på badplatsen.

Lösningen blev Badläge – en app som
gör telefonen helt obrukbar på stranden.
Inget scrollande, inga sociala medier,
inga podcasts och inga telefonsamtal.
Badläge blev verktyget för att sprida
budskapet om vikten av uppsikt i alla
kommunikationskanaler (förtjänade,
egna, sociala, köpta och influencers).
Med Badläge kastade Trygg-Hansa
en digital livboj till föräldrar över hela
Sverige. Genom att ta fram en app som
gör telefonen helt obrukbar förutom
för nödsamtal lyckades Trygg-Hansa
utbilda Sverige i vikten av uppsikt.

BYRÅ: SPOTLIGHT / ISOBAR / MKTG
KUND: COCA-COLA I SVERIGE
K AMPANJ: DEN OFFICIELLA FOTBOLLSPIZZAN FRÅN COCA-COLA I SVERIGE
Coca-Cola i Sverige var en av
huvudsponsorerna för fotbolls-EM
2020. Frustrationen var stor när det stod
klart att EM skulle genomföras utan
publik. Hur kan Coca-Cola i Sverige,
trots restriktioner, publiktomma arenor
och en utebliven folkfest, aktivera sitt
sponsorskap och ge svenskarna den
fotbollsfest som de längtat efter?
Vi tog reda på vad svenskarna helst
äter och dricker när de tittar på fotboll
hemma. Det var ingen stor överraskning
att svaret blev pizza - men hur skapar
vi engagemang och interaktion kring
en pizza? Vi tog hjälp av herrlandslaget
8

ÅRETS INTEGRERADE

med att fram en officiell fotbollspizza.
Via innovativa aktiveringar utanför de
generella ”EM-kanalerna” lyckades
vi engagera såväl konsumenter som
kunder, media och kända profiler i en tid
av restriktioner och högt medietryck.
Resultaten slog alla förväntningar och
bidrog till både bred synlighet och rejält
ökad försäljning.

BYRÅ: NEW NORMAL
KUND: FONUS
K AMPANJ: DJURÄNKLINGAR
Att vara Sveriges största
begravningsbyrå gör det svårt att bygga
relationer med potentiella kunder. Vem
vill umgås med döden? När vi pratar
om döden stänger man öronen. Vi är
biologiskt hårdkodade att inte vilja tänka
på den. Kommunikationsutmaningen är
att trots det bli omtyckt av målgruppen.
Lösningen var Djuränklingar, en ny
tjänst som hjälper husdjur som sörjer
sina mattar och hussar att hitta
nya kärleksfulla hem. När tjänsten
lanserades gick det fort för svenskarna
att öppna hem och hjärtan. Allt fler
fyllde också i sina önskemål i Vita

arkivet om vad som ska hända med mitt
sällskapsdjur den dag man är borta.
Den potentiella räckvidden slog tidigare
rekord och efter kampanjen visade
mätningar att både liking och preferens
för Fonus ökade kraftigt. Fonus, som
länge varit synonymt med döden, blev
en del av livet. Ordet djuränklingar
blev ett nyord. Sist men inte minst har
initiativet hjälpt många ensamma djur
till nya hem och gjort många ensamma
människor lite mindre ensamma.

BYRÅ: AQUA DENTAL / SANDERS AGENCY
KUND: AQUA DENTAL
K AMPANJ: SPOLA RÄDSLAN
Privat tandvård möts ofta av skepticism
och buntas ibland fördomsfullt ihop med
ökända exempel på välfärdsföretag.
Därför måste vi anstränga oss dubbelt
så hårt för att påvisa samhällsnytta
och professionalitet. Så hur äger man
en fråga som utvecklar affären och
varumärkespositionen, samtidigt som
man löser ett stort problem för många
människor? I ett konkurrensutsatt
landskap kan det nästan kännas
omöjligt.
20% av svenskarna lider av
tandvårdsrädsla: den vanligaste orsaken
till dålig tandhälsa, som i sin tur sänker

livskvaliteten och ökar risken för t ex
hjärtsjukdomar. Men diskussionen om
ämnet har saknats. Och de flesta saknar
verktyg för att hantera sin rädsla.
På Tandvårdsrädslans dag, som blev
starten för kampanjen #spolarädslan,
användes Sveriges kändaste
influencers, och landets största
etermedier, för att både visa på
problemet och tillgängliggöra lösningen
som inte många känner till: om den
som är rädd kan ta med en vän till
tandläkaren blir steget plötsligt mycket
lättare.

ÅRETS INTEGRERADE
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BYRÅ: NEW NORMAL
KUND: DJURSKYDDET SVERIGE
K AMPANJ: STOPPA K ATTASTROFEN
I Sverige finns över 100 000 hemlösa
katter. Djurskyddet Sverige tar hand om
många av dem, men jobbar även med
förebyggande arbete. Men egentligen
är det inte mängden katter som är
problemet. Problemets kärna handlar
om oss människor. Om våra låga krav
och regler på kattägare och synen på
katter som djur det inte är så noga med.
För att verkligen hjälpa Djurskyddet med
sitt mål – och minska antalet hemlösa
katter på riktigt, i längden – behövde vi
höja kattens status.
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Stoppa Kattastrofen är ett uppror för
katters rättigheter, startat av hundar. För
även om katter är Sveriges vanligaste
husdjur, bryr vi oss mer om hundar.
Hundar är människans bästa vän, katter
har nio liv. Hundar lämnas på dagis,
katter lämnas på gatan. Tänk om våra
älskade hundar sa ifrån? Tänk om
katternas svurna fiende engagerade sig
för deras rättigheter? Då vore det rätt
hjärtlöst av oss människor att inte göra
detsamma.

ÅRETS INTERNATIONELLA
BYRÅ: GULLERS GRUPP
KUND: WALLENIUS MARINE
K AMPANJ: OCEANBIRD
Detta är uppdraget där vi skapade och
lanserade ett varumärke för något som
ännu inte finns genom att utgå från
något som inte syns.
Inför världslanseringen av Oceabird tog
Gullers fram kommunikationskoncept,
kommunikationsstrategi, visuell
identitet, riktlinjer och grafiskt
designprogram, webbdesign och – inte
minst – stöttade i att lansera Oceanbird
för världen med hjälp av delningsvänligt
material och ett webinar.

En av grundpelarna i strategin var
”Think Big” och syftet var att nå
ut brett med nyheten, inte bara till
shippingvärlden och presumtiva kunder,
utan också varumärkesstärkande inom
hållbarhetsbranschen, till forskning och
utvecklingssfären.
Resultatet? Ett medialt genomslag
på sex kontinenter och en potentiell
räckvidd på 3,6 miljarder människor.

BYRÅ: ARCHET YPE
KUND: K ASPERSKY
K AMPANJ: OWN YOUR DIGITAL IDENTIT Y
Kampanjen Own your digital identity
för Kaspersky var ett PR-drivet
initiativ för att väcka diskussionen
kring cybersäkerhet och biometrisk
autentisering på ett konkret och
begripligt sätt. Detta gjorde vi genom
att skapa ett 3D-utskrivet biometriskt
smycke, som både sticker ut som ett
smycke, men också representerar den
komplexa och tekniska karaktären hos
cyberhot mot personliga biometriska
data.

Resultatet var spektakulärt, med artiklar
i många stora publikationer och TVinslag i över fem kontinenter. Kampanjen
delades också i sociala medier över hela
världen. Kampanjens framgång förlitade
sig främst på förtjänad synlighet i
media, med lite eller ingen betald media.

ÅRETS INTERNATIONELLA
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BYRÅ: STENDAHLS
KUND: GÖTEBORG FILMFESTIVAL
K AMPANJ: THE ISOLATED CINEMA
Världen befinner sig mitt i en allvarlig
pandemi, Kapitolium stormas,
människor lever i lockdown och
stämningen är allt annat än uppåt. Men
där på första sidan på CNN, något som
bryter mot all annan rapportering. En
nyhetsrapportering om The Isolated
Cinema; en isolerad filmfestival längst
ut i havsbandet på en av Sveriges
kargaste, mest vindpinade och utsatta
platser.
Filmfestivalen utmanade världen att
ansöka om det enda festivalpasset
tillgängligt och världen antog
utmaningen. Med storm.
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När The Isolated Cinema lanserades var
det med ett enda mål – få internationell
uppmärksamhet i media och sätta
Göteborg Film Festival på kartan. Något
som minst sagt lyckades. Förutom de
12 000 personer som har ansökt om att
få platsen har över 2 600 artiklar från
71 länder skrivits om initiativet med en
media reach på hela 7,6 miljarder. Utan
en enda investerad krona.

ÅRETS KONSUMENT-PR
BYRÅ: JUNG RELATIONS
KUND: BLOCKET
K AMPANJ: BÄTTRE BEGAGNAT
Svenskar är dåliga på vård och lagning
och var tredje svensk uppger att hen
inte tar hand om sina saker när de gått
sönder. En av de främsta anledningarna
till detta är okunskap, framförallt bland
unga.
Det ville Blocket råda bot på och
lanserade därför boken ”Bättre
begagnat”, en handbok, med syftet att
få folk att vårda och laga det de har.
Men för att ”Bättre Begagnat”
inte skulle bli ännu en oläst bok i
bokhyllan lanserade Blocket, ihop med
Medborgarskolan, ”Hemkunskap för

Millennials” – digitala gratiskurser som
tar tillvara på tidigare generationers
laga och fixa-kunskap. Kurserna
leddes av handledare från den sista
hantverksgenerationen. För Millennials
och andra som inte lyckades knipa en
kursplats spred vi hemkunskapstips
i alla Millenials favoritkanaler; via
influencers och på Youtube. Nyfikna
kunde även läsa mer om initiativet i
intervjuer och nyhetsinslag. Över 70
artiklar har skrivits och ännu viktigare,
hundratals personer deltog i kurserna.

BYRÅ: BERNTZONBYLUND
KUND: CIRCLE K
K AMPANJ: K-FREEZE
”Hur kan vi öka försäljningen av
K-Freeze, vår iskalla, läskande och
kolsyrade dryck?”
BerntzonBylund fick i uppdrag av Circle
K att öka kännedom och försäljningen
av den slushliknande produkten
K-Freeze bland ungdomar och familjer
med barn. Vi utmanade briefen,
traditionella mediekanaler, Circle K
och oss själva – och skapade en viral
kampanj som utgick från TikTok.
Vi bestämde oss för att skapa en låt och
en dans för alla att använda på TikTok.

Låten till kampanjen skapades med
Warner Music och artistduon Pari.
”Hela Sommaren” producerades
och vi tog fram en egen TikTok-dans
där produkten K-Freeze var i fokus.
Tillsammans med 17 TikTok-kreatörer
skapades engagerande innehåll,
vilket ledde till att över 1160 videos
publicerades med låten på TikTok.
På Spotify trendade låten på många
topplistor och fick 161 431 spelningar.
Den totala räckvidden för kampanjen
blev över 4,5 miljoner! Försäljningen då?
+17% i ökad försäljning jämfört med
året innan!

ÅRETS KONSUMENT-PR
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BYRÅ: WENDERFALCK
KUND: APOTEK HJÄRTAT
K AMPANJ: SKIN FOR SKIN
2019 lanserade Apotek Hjärtat
hudvårdserien Spot Stop, anpassad för
tonårshy. Briefen var att uppmärksamma
den i den svårnådda målgruppen
tonåringar.
I dessa adblocker-tider räcker inte
konventionell reklam. För att nå målgruppen
behövde vi välja nya vägar och vara
kulturellt relevanta. Lösningen blev att
öppna ett apotek i gamingvärlden.
Unga gamers är noga med hur de ser ut
“in-game”. “Skins” är en mångmiljonindustri
där gamers byter och köper ovanliga
föremål som ändrar utseendet på sina

karaktärer. Jakten på ovanliga skins
engagerar miljoner och samlandet resulterar
ofta i “dåliga” skins än ovanliga. Steam är
främsta plattformen för detta.
I kampanjen blev därför Steam en
marknadsföringskanal där man via vår profil
kunde byta in dåliga skins mot fysiska Spot
Stop-produkter.
Produkterna tog slut på några dagar
och Skin for Skin lovordades i gamingcommunities och av målgruppen. Vi
fick en ROI på 300%, överträffade
försäljningsmålen med 285% och hade en
53% click-through rate för SEO.

BYRÅ: AQUA DENTAL / SANDERS AGENCY
KUND: AQUA DENTAL
K AMPANJ: SPOLA RÄDSLAN
Privat tandvård möts ofta av skepticism
och buntas ibland fördomsfullt ihop med
ökända exempel på välfärdsföretag.
Därför måste vi anstränga oss dubbelt
så hårt för att påvisa samhällsnytta
och professionalitet. Så hur äger man
en fråga som utvecklar affären och
varumärkespositionen, samtidigt som
man löser ett stort problem för många
människor? I ett konkurrensutsatt
landskap kan det nästan kännas
omöjligt.
20% av svenskarna lider av
tandvårdsrädsla: den vanligaste orsaken
till dålig tandhälsa, som i sin tur sänker
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livskvaliteten och ökar risken för t ex
hjärtsjukdomar. Men diskussionen om
ämnet har saknats. Och de flesta saknar
verktyg för att hantera sin rädsla.
På Tandvårdsrädslans dag, som blev
starten för kampanjen #spolarädslan,
användes Sveriges kändaste
influencers, och landets största
etermedier, för att både visa på
problemet och tillgängliggöra lösningen
som inte många känner till: om den
som är rädd kan ta med en vän till
tandläkaren blir steget plötsligt mycket
lättare.

BYRÅ: STENDAHLS
KUND: GÖTEBORG FILMFESTIVAL
K AMPANJ: THE ISOLATED CINEMA
Världen befinner sig mitt i en allvarlig
pandemi, Kapitolium stormas,
människor lever i lockdown och
stämningen är allt annat än uppåt. Men
där på första sidan på CNN, något som
bryter mot all annan rapportering. En
nyhetsrapportering om The Isolated
Cinema; en isolerad filmfestival längst
ut i havsbandet på en av Sveriges
kargaste, mest vindpinade och utsatta
platser.

När The Isolated Cinema lanserades var
det med ett enda mål – få internationell
uppmärksamhet i media och sätta
Göteborg Film Festival på kartan. Något
som minst sagt lyckades. Förutom de
12 000 personer som har ansökt om att
få platsen har över 2 600 artiklar från
71 länder skrivits om initiativet med en
media reach på hela 7,6 miljarder. Utan
en enda investerad krona.

Filmfestivalen utmanade världen att
ansöka om det enda festivalpasset
tillgängligt och världen antog
utmaningen. Med storm.

BYRÅ: POST
KUND: AIK FOTBOLL
K AMPANJ: VI E AIK
”Å vi e AIK. Och alltid är vi med er. Och
alltid ska vi se er ta poäng.”
Så sjunger AIK-publiken vanligtvis
när spelarna går in på gräsmattan för
att spela match. Men den allsvenska
säsongen 2021 inleddes med
restriktioner som höll publiken borta.
Att en sådan säsong köpa ett icke
återbetalningsbart årskort är en
solidaridetshandling som vi behövde
fylla med ett alternativt värde. Givet
detta var det en självklarhet att sätta
supportrarna, snarare än spelarna, i
fokus för kampanjen VI E AIK.

För att visa i handling att supportrarnas
närvaro på läktarna är saknad valde vi
att resa en monolit av svart (AIK!) granit
(AIK!) med samtliga årskortsinnehavares
namn graverade. Denna placeras i
mitten av lagets omklädningsrum.
Med namnen som bärande elementet på
samtliga delar av kampanjen blir varje
enhet personlig, unik och intressant att
ta del av, oavsett om det handlar om
spelarnas matchtröjor, affischer, sociala
poster eller tidningsannonser.

ÅRETS KONSUMENT-PR
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ÅRETS NON-PROFIT
BYRÅ: VOLT
KUND: BRIS
K AMPANJ: BADWORDS
Barn söker efter hjälp på nätet hela
tiden. De letar information, vill ställa
frågor och hitta ett sammanhang. Med
andra ord, de letar ganska exakt efter
det som Bris erbjuder.
Men det är inte alltid barnen hittar till
Bris och i värsta fall hamnar de i någon
skum Flashbacktråd inte alls ämnad
för barn. Därför har Bris köpt över 500
sökord baserade på vanliga sökningar
för att fånga upp alla de barn som
dagligen söker efter hjälp på nätet.
Sökord andra företag inte köper, men
som är relevanta för Bris.

Inför julen analyserade och jämförde
vi siffror som senare sammanställdes
till årets lista över hur barn sökt. Och
dagen efter att Google gått ut med sin
(tramsigare) lista över hur svenskarna
sökt skiftade vi perspektiv och lade
fokus till barnens situation istället.
PR-initiativet förtjänade sin plats i unika
inslag i Nyhetsmorgon, TV4 Nyheterna,
Lilla Aktuellt, Aftonbladet och med
genomslag i TT nåddes redaktioner i
hela landet.

BYRÅ: VOLT
KUND: BRIS
K AMPANJ: DIGITALA JULVÄRDAR
Varje dag hör barn av sig till Bris för att
berätta om ensamhet, utsatthet och
våld. Även på julafton. Så när de flesta
av oss insåg att julen 2020 inte skulle bli
sig lik, förstod Bris att för många barn
skulle den bli just det. En ensam och
utsatt dag.
Därför ville Bris med små medel
skapa en aktivitet som skulle kunna
uppmärksamma allmänheten på
alltför många barns situation, men
som framför allt skulle kunna lysa upp
julafton lite för de barn som behöver det
mest – och dessutom sänka trösklarna
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för att våga höra av sig till Bris.
Resultatet blev Bris Digitala Julvärdar:
en julaftonsaktivitet tillsammans med
flera av landets mest populära gamingprofiler.

BYRÅ: NEW NORMAL
KUND: DJURSKYDDET SVERIGE
K AMPANJ: STOPPA K ATTASTROFEN
I Sverige finns över 100 000 hemlösa
katter. Djurskyddet Sverige tar hand om
många av dem, men jobbar även med
förebyggande arbete. Men egentligen
är det inte mängden katter som är
problemet. Problemets kärna handlar
om oss människor. Om våra låga krav
och regler på kattägare och synen på
katter som djur det inte är så noga med.
För att verkligen hjälpa Djurskyddet med
sitt mål – och minska antalet hemlösa
katter på riktigt, i längden – behövde vi
höja kattens status.

Stoppa Kattastrofen är ett uppror för
katters rättigheter, startat av hundar. För
även om katter är Sveriges vanligaste
husdjur, bryr vi oss mer om hundar.
Hundar är människans bästa vän, katter
har nio liv. Hundar lämnas på dagis,
katter lämnas på gatan. Tänk om våra
älskade hundar sa ifrån? Tänk om
katternas svurna fiende engagerade sig
för deras rättigheter? Då vore det rätt
hjärtlöst av oss människor att inte göra
detsamma.

BYRÅ: STENDAHLS
KUND: GÖTEBORG FILMFESTIVAL
K AMPANJ: THE ISOLATED CINEMA
Världen befinner sig mitt i en allvarlig
pandemi, Kapitolium stormas,
människor lever i lockdown och
stämningen är allt annat än uppåt. Men
där på första sidan på CNN, något som
bryter mot all annan rapportering. En
nyhetsrapportering om The Isolated
Cinema; en isolerad filmfestival längst
ut i havsbandet på en av Sveriges
kargaste, mest vindpinade och utsatta
platser.

När The Isolated Cinema lanserades var
det med ett enda mål – få internationell
uppmärksamhet i media och sätta
Göteborg Film Festival på kartan. Något
som minst sagt lyckades. Förutom de
12 000 personer som har ansökt om att
få platsen har över 2 600 artiklar från
71 länder skrivits om initiativet med en
media reach på hela 7,6 miljarder. Utan
en enda investerad krona.

Filmfestivalen utmanade världen att
ansöka om det enda festivalpasset
tillgängligt och världen antog
utmaningen. Med storm.
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BYRÅ: BCW
KUND: UNIBET
K AMPANJ: BESTÄLL GLENN
I somras var det äntligen dags för
fotbolls-EM att gå av stapeln, efter
förra årets inställda mästerskap. Men
coronaviruset härjade fortfarande
och i stället för att samlas på arenor
och sportbarer, skulle svenskarna
tvingas se matcherna från tv-soffan.
För sportbettingföretaget Unibet var
fotbolls-EM årets viktigaste händelse,
men hur skulle de nå genom bruset
utan sponsringsrättigheter – under ett
mästerskap som folk skulle följa från
sina vardagsrum?

fotbollslegenden och influencern
Glenn Hysén, flytta in i svenskarnas
vardagsrum – genom att klona
honom som en pappfigur i naturlig
storlek. Pappfigurerna gick att
beställa i en begränsad upplaga via
en landningssida och när slussarna
öppnade visste intresset inga gränser
– dag 1 tog figurerna slut på en
halvtimme. Dag 2 tog det 90 sekunder.
Realtidsaktiveringen krossade dessutom
alla KPI:er och antalet nyregistrerade
kunder ökade med 195 procent under
fotbolls-EM.

Strategin gick ut på att låta Unibetambassadören, den levande

BYRÅ: NEW NORMAL
KUND: FONUS
K AMPANJ: LJUSA MINNEN
Pandemin har vänt upp och ner på livet.
Och döden. Färre har kunnat ta farväl av
sina nära, begravningar har begränsats
av restriktioner och många har inte
kunnat besöka anhörigas gravar.
För att hjälpa tog Fonus fram en ny
tjänst där anhöriga kan hedra minnet av
sina nära, utan att vara på plats. Fonus
medarbetare tände ljus på den grav
man inte hade möjlighet att besöka.
Vi tände 13 789 ljus på 880
begravningsplatser i landet. Vi skapade
en minnesplats för 450 älskade som
dött i Corona och som anhöriga inte
kunnat ta farväl av.
18
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Begravningsbyråer har svårt att bygga
relationer med potentiella kunder. Vem
vill umgås med döden? Rädslan smittar
varumärket och påverkar känslan av
gillande, omhändertagande och värme
negativt.
Tjänsten gjorde att man gillade Fonus
lite mer. I redaktionella medier hade
Fonus en tredjedel av kategorins
share of voice. Kampanjen skapade
ökat engagemang och upplevelsen av
värme, omhändertagande och liking för
varumärket ökade markant.

BYRÅ: SPOTLIGHT / IW EDITION
KUND: KRONANS APOTEK
K AMPANJ: VALLA BY K ALLA
Våren 2021 hade Kronans Apoteks
ambassadör Charlotte Kalla precis
avslutat skid-VM i Obertsdorf där en
blytung stafettsträcka med karriärens
troligtvis sämsta glid satte stopp för alla
vinstchanser. Samtidigt var Sverige mitt
inne i den andra vågen av pandemin
och läget för svenskarna var minst sagt
nedstämt.
För Kronans Apotek blev frågan: Hur kan
man vända situationen och
sprida lite glädje med hjälp av den
folkkära elitidrottaren.
Lösningen blev lika enkel som oväntad.
Ett aprilskämt med avstamp i vallamissen

- där Kalla skulle ge svenskarna det glid
de förtjänar.
Kampanjen togs fram på nolltid, och den
första april ”lanserades” Kallas glidmedel
och kondomer – designade för ”en säker
målgång”, ”i både klassisk och fri stil”.
Fler än 80 medier publicerade artiklar om
Kallas nya ”Valla” och över 13 miljoner
läsare nåddes. Skämtet delades över
1000 gånger från Kronans Facebooksida
och kondomsökningarna på apotekets
hemsida ökade med 600 procent. Är inte
det att sprida glädje så säg.

BYRÅ: JUNG RELATIONS
KUND: SVENSK A SPEL
K AMPANJ: VINNARKOMMUNIK ATÖR ANGELICA BENGTSSON
Sommaren 2020 ställdes OS in på
grund av corona, vilket innebar att alla
olympier fick ett oönskat sommarlov.
För många innebar det även ett
inkomstbortfall, vilket Sveriges bästa
kvinnliga stavhoppare, Angelica
Bengtsson, vittnade om. I en intervju
med en kvällstidning berättade hon att
hon därför söker sommarjobb.
Nyheten om Angelicas jobbsökande
spred sig som en löpeld genom
idrottsverige, och när Svenska Spel,
som är huvudpartner till Sveriges
Olympiska Kommitté, hörde detta
agerade man direkt och erbjöd

Angelica ett sommarjobb som
vinnarkommunikatör. Angelica tackade
gladeligen ja och under tre månaders tid
var det hennes jobb att ringa och gratta
kunder som vunnit över 1 miljon kronor
hos Svenska Spel.
Denna pr-drivna realtidskampanj
genererade närmare 100 artiklar och
60 miljoner i förtjänad räckvidd, till ett
värde av 7,5 miljoner kronor. Och trots
att OS ställdes in kunde Svenska Spel
aktivera sitt sponsorskap under en tid
när hela idrottsvärlden stod stilla.

ÅRETS REALTIDSAKTIVITET
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ÅRETS THOUGHT-LEADER
BYRÅ: SPOTLIGHT
KUND: BJURFORS
K AMPANJ: BJURFORS - EXPERTEN PÅ PREMIUMBOSTÄDER I STOCKHOLM
När fastighetsmäklaren Bjurfors
vill växa är den stora möjligheten
Stockstockholm – en lockande
bostadsmarknad men exceptionellt
konkurrensutsatt. För att lyckas bli
en ledande aktör väljer man strategin
att bli specialist och Though leader i
premium-segmentet.

sagt tuff marknad. Inte nog med det
affärerna ökad och nya rekord slås
varje år.

Bjurfors tog stockholmarna med storm
genom att mer eller mindre äga frågan
om Stockholms bostadsmarknad i
media. Bjurfors vd i Stockholm Fredrik
Kullman lyckades bli den vd som tog
hem halva medieutrymmet och blev
därmed thought leadern på en minst

BYRÅ: PACK TRAIN
KUND: SDHL
K AMPANJ: DEN NYA SPELPLANEN
Genom att göra precis tvärt om, i en
bransch som präglas av traditionella
mönster och manliga normer,
lyckades Svenska damhockeyligan
visa Idrottssverige att det går att öka
intäkterna med flera hundra procent
inom damidrotten.
När ligan stöpte om sitt kommersiella
upplägg till att handla om en fråga – att
var fjärde spelare ska kunna leva på
sin ishockey – i stället för att handla
om exponering fick de ett massivt
mediegenomslag. Vilket ledde till ett
historiskt avtal med en av Sveriges
största sponsorer och rekordintäkter.
20
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Detta till gagn för alla flickor som
drömmer om att kunna leva på sin
sport.

BYRÅ: TRE SVERIGE
KUND: TRE SVERIGE
K AMPANJ: HAVAL VAN DRUMPT – VD TRE
Från en innovativ uppstickare vid
starten 2003 till en operatör bland
andra när Haval van Drumpt anställdes
som VD 2019. Utöver att återta
marknadspositionen ställdes Haval snart
inför en affärskritisk utmaning när Postoch telestyrelsen överraskande föreslog
tillståndskrav runt den kommande
auktionen av 5G-frekvenser som såg
ut att kunna utesluta Tre. Det var därför
avgörande att snabbt profilera Haval
van Drumpt i den offentliga debatten.

sociala medier gjorde att Haval van
Drumpt på mindre än två år gick från
att vara praktiskt taget okänd till att bli
en av de mest inflytelserika rösterna
inom den svenska 5G-debatten.
Utöver ett enormt mediegenomslag
resulterade arbetet även i att Haval blev
inbjuden till möten med bland andra
digitaliseringsminister Anders Ygeman
och Dan Sjöblom, Generaldirektör
på PTS. Och att Tre fick vara med i
5G-auktionen.

En strategi om fyra delar sjösattes och
det strategiska arbetet med
debattartiklar, mediepitcher, möten och

ÅRETS THOUGHT-LEADER
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ÅRETS VARUMÄRKESBYGGARE
BYRÅ: NEW NORMAL
KUND: FONUS
K AMPANJ: FONUS
Associationerna till Fonus var så
vedertagna att namnet blivit en
generisk beteckning för något som är
tungt: “Rulltrappan vid Östermalmstorg
paj igen!!!! #Fonus”. Fonus var
synonymt med något riktigt jobbigt,
med själva döden. Att få någon att
gilla ett sådant varumärke är en stor
utmaning.
Målet är att fler ska välja Fonus när
man tar avsked av en nära anhörig,
men två tredjedelar valde bort Fonus.
Fonus var välkänt, men var det
omtyckt? Vi behövde hitta sätt att visa
värmen i varumärket och omtanken hos

medarbetarna. Bryta dödens tabu och
bjuda på insikter om livet.
Men målgruppen ville inte höra om
döden. Vi behövde hitta andra sätt
för att människor skulle lyssna. På en
marknad där efterfrågan inte kan ökas.
Med en produkt som inte bara är lågt
engagerande - utan direkt obehaglig att
tänka på. Har det långsiktiga arbetet
starkt bidragit till en ökad omsättning
och förflyttat det varumärke som länge
varit synonymt med döden, till en
del av livet. Till ett varumärke som är
omtyckt.

BYRÅ: JMWGOLIN
KUND: MICROSOFT
K AMPANJ: K AN MAN GILLA EN IT-JÄTTE?
Vi är alla på en resa, människor och
företag. Men oftast är det inget vi går
runt och tänker på. Det är först när vi
når mål och ser resultat - planerade eller
inte - som det blir tydligt. Titta, jag kom i
mina gamla jeans! Oj, vår produkt säljer
slut i hyllan! Eller, wow, 8 av 10 tycker
att distansarbete fungerar!
I 12 år har vi jobbat tillsammans med
Microsoft för att förändra bilden av
företaget på den svenska marknaden.
Från global tech-jätte som pratat specs
and features för de vänstra hjärnhalvor
som orkar lyssna, till ett företag av
människor som är trevligt, ödmjukt,
22
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påhittigt och som vill försöka lösa
verkliga utmaningar. Under 12 år har vi
varit på en resa för att göra Microsoft
likeable. Genom att bli mer personliga
och mer lokala. Genom att våga stå för
kreativitet. Genom att hjälpa människor
revoltera mot konservativa arbetsgivare
och i förlängningen, lösa livspussel och
få ut mer av livet. Under pandemin 2020
såg vi tydligare än någonsin resultatet
av den resa vi gjort.

BYRÅ: WENDERFALCK
KUND: POLARBRÖD
K AMPANJ: POLARBRÖD – VÄGEN TILLBAK A
I augusti 2020 brann Polarbröds
nybyggda bageri i Älvsbyn ned natten
innan det skulle invigas. I samma
stund gick tre fjärdedelar av bolagets
omsättning upp i rök. Polarbröd var
redan innan branden ett av Sveriges
mest omtyckta varumärken, resultatet
av ett långt och hårt arbete – inte minst
av den familj som ägt bolaget i fem
generationer och vars engagemang för
hållbarhet och Älvsbyn inte går att ta
miste på.

hos målgruppen, trots att de flesta
produkterna försvann från butikshyllorna
och marknadsinvesteringar drogs ned
till ett minimum.
Resultaten visar att vi inte bara lyckats
hålla varumärket aktuellt utan till och
med stärkt varumärket under perioden
efter branden. Idag är provbakningen
igång i det nya bageriet och man kan
åter känna doften av nybakat bröd i
Älvsbyn.

Uppdraget efter brandnatten har handlat
om att hantera krisen, men även försöka
hålla varumärket aktuellt och relevant

BYRÅ: BCW
KUND: TRYGG-HANSA
K AMPANJ: TRYGG-HANSA: INNOVATIONER SOM GER RINGAR PÅ VATTNET
Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har
engagerat sig i vattensäkerhet i 65 år,
och delat ut 250 000 livbojar över hela
landet. Men antalet drunkningsolyckor var
fortfarande många och kunskapsluckorna
stora. För att nå ut med förebyggande
kunskap och etablera sig som ledande
aktör inom vattensäkerhet, behövde
Trygg-Hansa modernisera livbojen och
placera den i nya sammanhang. Fysiskt
och digitalt, i traditionella och nya medier.
Genom långsiktigt kommunikationsarbete
med förtjänad kärna och innovativa
lösningar som bygger på faktisk
problemlösning har Trygg-Hansa tacklat

frågan från flera håll:
2019 lärde sig svenska folket att känna
igen ljudet av en drunkning.
2020 fick de ett verktyg för att inta
badläge och förstå vikten av uppsikt.
2021 lanserades tatueringar för barn som
utbildade svenskarna i HLR.
Arbetet med att minska
drunkningsolyckor tar aldrig slut, men det
råder inget tvivel om att Trygg- Hansas
rödvita livboj är varumärket som har
ledartröjan inom vattensäkerhet i Sverige.

ÅRETS VARUMÄRKESBYGGARE
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AMANDA WALDÅS
FÖRETAG: SPOTIFY

HENRIK STRIDSMAN
FÖRETAG: TULLVERKET

BELLA GOLDMAN
FÖRETAG: LIDL

JOHANNA WESTIEN
FÖRETAG: RAOUL WALLENBERG ACADEMY

ÅRETS ROOKIE

FRIDA JEPPSSON
BYRÅ: SPOTLIGHT

NELLIE ÖSTMAN
BYRÅ: SPRINGTIME-INTELLECTA

LOVA SCHÖLDSTEN-HJERBERG
BYRÅ: JMWGOLIN

REBECK A WELANDER
BYRÅ: JUNG RELATIONS
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