
Uppdragsbeskrivning ”365 fördelar med Borlänge”

Uppdragsgivare:    Borlänge Energi  
Arbetsgrupp RR:   Thomas Alm, Per Juhlander, + övrig personal på RR 
Kontaktpersoner Borlänge Energi Pelle Helje, Emma Agneteg 

Bakgrund 
Vid en varumärkesundersökning före kampanjen framkom att 66 % av Borlängeborna är 
positiva när de får frågan om de tycker att Borlänge Energi i sin verksamhet är ansvarstagande 
för miljön. Resultatet visade också att de som har allra sämst kännedom om varumärket 
Borlänge Energi är personer i åldern 18-29 år som bor i hyresrätt. 60 % i dessa båda kategorier 
kännedom om varumärket. 

Syfte 
Öka antalet positiva Borlängebor kring företagets ledstjärna;  miljöriktig hantering.  
Öka kännedomen om varumärket Borlänge Energi bland 18-29-åringar i hyresrätt. 

Mål 
Antalet positiva Borlängebor kring vår ledstjärna; miljöriktig hantering skulle öka till 80 %. 
Öka kännedomen om varumärket Borlänge Energi bland 18-29-åringar i hyresrätt till 70 %.  

Insatser 
Vårt ledord var att vi skulle nå så många människor som möjligt på ett så miljövänligt sätt som 
möjligt. Vi genomförde följande aktiviteter: 
Busshållplatsaffischering, bioreklam, TV-reklam i butiker, tidningsannonser. banners på 
hemsidan, Öppet Hus med utställningar . 

Målgrupp 
Alla Borlängebor, men främst 18-29-åringar som bor i hyreslägenhet. Anställda på Borlänge 
Energi. Besökare i Borlänge. 



Kommunikativ idé 
Borlänge Energi har verksamheter i många områden och alla som bor i Borlänge berörs 
dagligen av de bekvämligheter som företaget levererar. Företaget har också ansvar för gator, 
parker, cykelvägar m m i Borlänge. Tanken var att igång en tankeprocess hos målgruppen: Vilka 
fördelar finns det med Borlänge? Varför vill jag bo här och vad är det Borlänge Energi bidrar 
med? Kampanjen ska få Borlängeborna att känna sig stolta över sin stad och få högre kännedom 
om Borlänge Energis verksamhet.  Idén som föddes var att komma på en fördel med Borlänge 
för årets alla dagar. Allt material som tas fram under kampanjen ska innehålla en fördel. Även de 
annonser som inte är rena kampanjannonser, utan informerar om elpris, öppettider på Fågelmyra 
etc, ska innehålla en fördel som drar till sig uppmärksamheten. Genom att låta Borlängebor 
själva bidra med fördelar genom tävlingar m m får man igång en positiv tankeprocess om varför 
man vill bo i vår stad. Alla fördelar som Borlänge Energi skyltar med under kampanjen 
dokumenteras tillsammans med Borlängebornas egna fördelar.  
Källan ”365 fördelar med Borlänge” som nämns i allt material finns inte i verkligheten. Tanken 
är att vi (Borlänge Energi) tillsammans med Borlängeborna skapar den och det är ”vägen dit” 
som utgörs av kampanjen. Eftersom vi fick så bra respons diskuterar vi nu att ta fram en trycksak 
där våra gemensamma fördelar finns med.  

Tydlighet 
Enkel grafik och korta budskap gör att målgruppen snabbt kopplar ihop fördelen med Borlänge 
Energi. Humoristiska och lite kluriga ord som ”Tokfort”, Smaskplask, ”Kjell sorterar” gör att 
reklamen sticker ut. Kampanjen byggs upp av färger (verksamheternas olika profilfärger) samt 
typografi. Inga bilder eller illustrationer.  

Utförande 
Kampanjen bygger helt och hållet på RR Reklambyrås idé om att lyfta fram fördelar med 
Borlänge. Snygg, stilren och enkel design bär upp idén.  

Kampanjresultat 
Nästa varumärkesundersökning efter kampanjen visade följande resultat: 
Antalet positiva Borlängebor kring vår ledstjärna;  miljöriktigt hantering var 80 %. 
Kännedomen om varumärket Borlänge Energi bland 18-29-åringar var 78 % 
Kännedomen om varumärket Borlänge Energi bland de som bor i hyresrätt var 74 %. 

Målen nåddes. 


