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Fältbiologerna grundades för nästan 70 år sedan och är 
Sveriges största förening för ungdomar som tycker om 
naturen. Sedan starten har kärleken och engagemanget för 
naturen stått i fokus. Kärleken till naturen består, och idag 
tar sig engagemanget uttryck genom att arbeta med viktiga 
miljöfrågor. Fältbiologerna tror på individens möjlighet att 
tillsammans med andra vara med och påverka framtiden 
på den här planeten. Att vara med i Fältbiologerna är att 
förändra världen.

Bakgrund



 
Att skapa ökad kännedom om Fältbiologerna och vad 
organisationen står för i målgruppen natur- och 
miljöintresserade ungdomar i åldrarna 18-25 genom  
att använda sociala media som verktyg.

Uppgift



Undersökningar från WWF visar att 80% av målgruppen 
oroar sig för klimatförändringarna och hur de kommer att 
påverka vår jords framtid.
 
Samtidigt är miljöengagemanget hos ungdomar idag lågt. 
De känner att problemet är dem övermäktiga och att en 
enda persons gärningar inte kan göra någon skillnad. 

Målgruppen



Världen håller på att missa chansen att undvika allvarliga 
klimatförändringar som påverkar oss alla på den här 
planeten. Problemet är stort och kräver en stor insats för 
att klara av. Hur får vi människor att enas i kampen och 
hur får vi makthavare att lyssna?

Utmaning



Vi behöver en representant som kan influera människor 
att sätta vår miljö i fokus, samtidigt som vi visar att 
Fältbiologerna är en handlingskraftig organisation som 
värnar om naturen och där vi tillsammans kan förändra 
världen.  

Strategi



USA är idag världens mest inflytelserika land. Vad skulle 
hända om vi kunde vara med och påverka direkt från 
toppen i USA? 
 
För att bli president i USA behöver en uppfylla tre krav. 
En måste vara minst 35 år gammal. En måste vara född i 
USA och en ska ha bott där i minst 14 år.

Kreativ Insikt



POWERED BY



Kan Donald Trump 
kandidera så kan ett träd. 



Kampanjen

Donald Trump får all media uppmärksamhet eftersom han är 
kontroversiell i allt han säger. Vad är då mer kontroversiellt än ett 
träd som kampanjar för att president?

I Redwood National Park i USA finns ett Sekvojaträd som är drygt 
2500 år gammalt och uppfyller de tre kraven för att bli president. 
Med sin ålder är trädet inte bara den mest erfarna kandidaten utan 
symboliserar en vishet vilket gör Sekvoja till en naturlig symbol  
för de viktiga miljöfrågorna, och Fältbiologerna är organisationen 
som kampanjar för dess framgång. 

En uppstickare i det amerikanska presidentvalet som riktar fokus 
till vårt största gemensamma hot – klimathotet – och belyser att  
vi måste börja jobba tillsammans. 



Vårt mål är att vinna över unga människors intresse och att bevisa att
Fältbiologerna är ett modernt ungt kollektiv som förändrar världen.
Vi tror på unga människors förmåga att tänka nytt och hitta oväntade
lösningar på miljöproblem.  
Fältbiologerna startar därför en socialpowered-idébank för att snabbare 
rädda naturen. En donerar sina idéer på Sekvoja4President.com.  
Idéerna korsbefruktas och/eller utvecklas vidare med hjälp av en smart 
AI algoritm. De färdiga koncepten skickas automatiskt vidare till 
mäktiga makthavare via Twitter.

Engagemang



About   Organize   Fältbiologerna

Join the evolution

https://www.sekvoja4president.com

Make the world great again



Med hjälp av IoT sensorer kan en även följa 
presidentkandidatens innersta tankar på Twitter. 

”If the sun continues to burn through the ozone layer at this rate, I will need a strong sunscreen for my bark.”



Och under #Sekvoja4President kan en dela sitt stöd och få 
uppdateringar hur det går med kampanjen på Instagram och Twitter. 



Vi uppmanar även folk att stödja kampanjen genom att släppa 
Sekvoja4President selfie lenses på Snapchat och brandade 
profilbilder för social media konton. 





Med Fältbiologerna som avsändare visar vi att de är en
organisation som bryr sig om naturen och att individen
kan göra skillnad när vi tillsammans jobbar för en viktig
sak. Med hjälp av social media lyckas vi fånga unga
människor och medias intresse samtidigt som vi
påverkar makthavarna att prioritera miljöfrågor.

Resultat
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