


UPPGIFT 

Öka kännedomen om att Fältbiologerna 
är en ungdomsförening för natur- och 

miljöintresserade unga.



UTMANING 

Namnet avslöjar att föreningen är ute i naturen, 
men målgruppen känner inte till Fältbiologernas 
miljöpolitiska engagemang.  

Fältbiologerna har också på senare tid haft svårt 
att nå ut med sina budskap då målgruppen har 
flyttat fokus från protest på gatorna till uppror i 
sociala medier.

”Typ scouterna, fast 
de kollar lite mer på 
fåglar och täljer lite 

mindre pinnar”



”Jag tycker att det 
är självklart att ta 
eget ansvar för en 

bättre miljö”

MÅLGRUPPEN 

Fältbiologernas målgrupp är del av en generation 
som är grönare än någonsin. De engagerar sig i 
sin vardag genom att sopsortera, cykla och 
handla ekologiskt.  

Men en Fältbiolog vet att det krävs mer än så. 
Det är en av anledningarna till att de jobbar med 
att sprida sin kunskap och upplysa allmänheten 
om att Sveriges natur behöver deras hjälp. Något 
som ibland refereras till som ett uppvaknande, 
ironiskt eftersom målgruppen har en tendens att 
snooza mer än andra.



INSIKT 

Målgruppen har hög kännedom om globala problem så som 
växthuseffekten. Men sämre koll på att t.ex var femte svensk art 

är hotad på grund av skogsskövling och utfiskning. Arter som 
sorterade sopor aldrig kan rädda.



STRATEGI 

Målgruppen har svårt att få en känsla för den svenska 
naturen och dess hot då de bara möter den i vackra bilder 

på Instagram och fågelkvitter från väckarklockan. 

Därför måste vi göra de svenska miljöhoten 
greppbara i målgruppens vardag.





Vilken värld vill du vakna upp till?



IF YOU SNOOZE WE LOSE 

Fältbiologerna tar fram en väckarklocka  
som ska väcka miljöintresserade unga. 

Vid första anblick är väckarklockan sig lik, det 
börjar med skogsljud, fridfullt fågelkvitter, en 
porlande bäck.  

Men för varje gång du snoozar förvandlas ljuden 
till skövlingsfordon som backar in, brummande 
motorsågar, träd som faller.

SNOOZE 1 SNOOZE 2

SNOOZE 3



LÄNK TILL DEMO

Ju mer du snoozar desto värre blir problemen

Att snooza gör 
problemen värre

http://bit.ly/21tyV7e

http://bit.ly/21tyV7e


SPRID KUNSKAP FÖR EN BÄTTRE MORGON 

En Fältbiolog vet att den bästa medicinen mot 
okunskap är fakta. Därför uppmanas den nyvakne 
miljövännen att dela med sig av korta fakta och 
bilder till sina vänner.  

På så vis utnyttjar vi målgruppens invanda beteende 
att dela naturbilder och passar på att skicka med lite 
fakta från Fältbiologerna.



1.  
Efter ett par otäcka 
snoozningar blir du 

väckt av appen.

2.  
När du har vaknat uppmanas 

du att väcka dina vänner genom 
att sprida viktiga budskap.

3.  
Börja dagen med att sprida 
viktig kunskap och därmed 

lindra din klimatångest.

GÖR NÅGOT FÖR SVENSK NATUR – VARJE MORGON



är hotad.”

VÄCK ALLMÄNHETEN 

Kampanjen och kunskapsspridningen på Instagram blir en väckarklocka 
för allmänheten och ger Fältbiologerna möjlighet att löpande prata om 

sin kamp för en frisk svensk natur att vara i.



INFLYTELSERIKA PROFILER 

Med ljuden av de svenska miljöhoten kan vi dra nytta av inflytelserika 
profiler som målgruppen lyssnar på och ta plats i deras kanaler.



VÄCK POLITIKER 

Politiker verkar ibland sova djupare än 
allmänheten, därför måste vi göra det omöjligt 
för dem att ignorera de svenska miljöhoten.  

Under Almedalsveckan beställer vi ett Wake-up 
call till politiker och företagsledare på hotellen 
runtom i Almedalen. Samtalen spelas in, och 
politikernas plötsliga uppvaknande skapar 
ytterligare samtalsämne.



NÄSTA STEG: EN KANAL FÖR FRAMTIDEN 

Nu med oljud från fler aktuella miljöproblem.

Skogsskövling Utfiskning Gruvor



VARFÖR FUNKAR DET? 

Väckarklockan blir ett oväntat och roligt sätt att föra fram ett viktigt 
budskap. Genom att föra in de svenska miljöhoten i målgruppens 

vardag får vi den gröna generationen att förstå att vår svenska natur 
är hotad och att Fältbiologerna behöver deras miljöpolitiska 

engagemang för att rädda den.



Vilken värld vill du vakna upp till?


