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Uppdrag 

Vi ska med en PR-lösning öka kännedomen om SthlmOp, främst hos 
unga i Stockholms ytterstadsområden. Lösningen ska också få fler 
företag inom den kreativa sektorn att få upp ögonen för SthlmOp:s 
verksamhet.



Utmaning 

Det är få i den relevanta målgruppen som känner till SthlmOp, eller 
vad de gör. Dessutom har SthlmOp en stor kommunikativ utmaning i 
sig, med få följare på sina egna kanaler. Hur skapar vi på ett lustfyllt 
och spännande sätt uppmärksamhet kring SthlmOp, som är nära 
målgruppen?
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Strategi 

För att uppmärksamma SthlmOp som initiativ, ska vi samarbeta 
med väletablerade artister som har många lojala fans och ett stort 
antal följare på sociala medier. Och inte minst – en lokal förankring 
och stor trovärdighet hos många ungdomar i den relevanta 
målgruppen. Detta är extra viktigt i en målgrupp där många har känt 
sig missförstådda och marginaliserade.
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Kanalval 

Eftersom vi ska samarbeta med ett antal artister, är valet av primär 
kanal för budskapet logiskt – Spotify. Utöver det ska vi använda oss 
av artisternas och SthlmOp:s egna sociala kanaler, för att kunna 
prata mer och längre om initiativet.
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Insikt 

Det finns en förlegad bild av att du måste åka in till Stockholms 
innerstad för att ”det är där det händer”. Men så är det inte. 
Många gånger är det precis tvärtom, ju.
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En idé som låser upp den kreativa kraften utanför tullarna, 
utanför tullarna.
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Ett samarbete mellan SthlmOp och artister som Janice, Cherrie, 1.Cuz 
och Einár. Alla artister släpper varsin ny låt på Spotify, där det enda 
sättet att låsa upp och få tillgång till låtarna är att fysiskt ta sig till de 
ytterstadsområden där de växt upp, bor och verkar. Detta för att 
konkretisera, hylla och påminna om något som redan borde vara 
självklart – att det finns så mycket kreativitet och talang utanför 
tullarna. 
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Hur fungerar det? 

I samarbete med Spotify kan vi med hjälp av 
geofence-teknik begränsa den geografiska 
tillgängligheten av ett nytt låtsläpp. För att låsa upp 
t.ex. 1.Cuz:s låt, behöver du ta dig till eller redan vara 
i Hässelby Gård. På så vis synliggör vi var artisten och 
kreativiteten i det här fallet har sina rötter. 
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När du har låst upp låten – med tillhörande 
omslag skapat av en lokal konstnär – blir den 
permanent tillgänglig för lyssning. 
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I samband med upplåsningen får också lyssnaren 
mer information om SthlmOp, med en uppmaning 
till hen att ansöka.
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Tack för att du tog del av 
Sthlm, Unlocked. Vill du 

sommarjobba på en 
arbetsplats där du kan få jobba 

kreativt? Swipa upp för att 
ansöka!  



PR-strategi 

Inför nästa ansökningsperiod av sommarjobb i 
mitten av februari 2021, ser vi till att samtliga 
artister via sina sociala kanaler pratar om 
SthlmOp för att sedan släppa sina låtar på 
Spotify. Att samtliga artister synkat släpper sina 
nya låtar, initialt otillgängliga för stora delar av 
lyssnarskaran, innebär i sig ett inneboende PR-
värde för SthlmOp hos den unga målgrupp som vi 
försöker nå. 
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                      I samarbete med @sthlmop kommer jag att 
släppa en ny låt nästa måndag. Den kommer bara att… 



”SthlmOp låser upp och breddar perspektiven 
 kring vad Stockholm är 2021.”

”Cherrie: Det finns så mycket outnyttjad talang i  
våra förorter. Fler måste få höra om SthlmOp.”

”Sthlm, Unlocked öppnar dörrar för  
förortens kreativa talanger.”

För att få ett större medialt genomslag riktar vi sedan in 
oss på breda medier såsom TV4 Nyhetsmorgon, SVT, 
DN, SvD etc., samt musikrelaterade branschmedier och 
lokaltidningar. 
 
Allt detta kulminerar sedan i en stor gratiskonsert med 
artisterna, dit vi bjuder in relevanta företag för 
SthlmOp, tillsammans med politiker och andra 
makthavare samt – framförallt – ungdomar från hela 
Stockholmsområdet.
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Så, vad har vi gjort? 
Sthlm, Unlocked har ökat kännedomen om, och viljan att vara en del av, SthlmOp. Detta har skett genom att 
möta den primära målgruppen hos dem, för dem och med dem. Lösningen har skapat uppmärksamhet och fått 
stort genomslag hos både ungdomarna och företagen, genom att vända på steken och visa på hela poängen med 
SthlmOp - att möjliggöra för människor, som tidigare har förpassats till periferin, att hamna i fokus.
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Tack!

 

 


