Vilka är Sveriges Annonsörer?
➢ En oberoende intresseorganisation

Som medlem i Sveriges Annonsörer får du:

➢ Grundades 1924

✓

En stark röst och företrädare i stora frågor om branschens framtid

➢ Företräder Sveriges marknadsförares gemensamma intressen.

✓

Kunskap som hjälper dig att få ut mer av dina marknadsinvesteringar

✓

Fakta och argument för marknadsinvesteringar i tuffa tider

✓

Kompetensutveckling och nya kontakter i ett av branschens största nätverk

✓

Kostnadsfri marknadsjuridisk rådgivning

➢ Värnar om ansvarsfull marknadsföring och att företag och
verksamheter ska få bästa möjliga effekt av sina
marknadsinvesteringar.
➢ Är en del av WFA – World Federation of Advertisers
Sveriges Annonsörer är idag ett nätverk med drygt 5 000
marknadsförare representerade i nästan 400 medlemsföretag i
26 branscher.

Vad vill
annonsörerna?
Annonsörerna vill vara med och berätta
vad just deras företag gör för att
konsumenterna ska kunna göra bättre
miljömässiga val och därmed bidra till en
grön omställning

Vilka kontaktar oss?
Företag med ett gediget internt
hållbarhetsarbete
✓Har ofta en hållbarhetsansvarig
✓Vill nå ut och göra rätt
✓Känner till att det finns regler men har
svårt att tolka
✓Vill veta om kommunikationen håller
✓Vill veta vilka sanktioner som finns
✓Vill känna till risken

Vilka kontaktar oss?
Företag som har en kampanj på gång och
undrar vad som gäller
✓Vill göra rätt
✓Anar att det finns reglering men kanske
inte omfattningen
✓ Behöver handfasta råd
✓Vill veta vad de riskerar

Många frågor kring miljö/hållbarhet
• Komplext område med många vinklar
• Budskap kommuniceras på olika ställen:
- sociala medier, TV, print, utomhus m.m.
• Lätt att ”slänga sig med” hållbarhetsargument utan att tänka på det
• Vi benar ut skillnaden MFL ./. Självreglering RO/ICC
• Oro för att göra fel
• Varningsflagga - en viktig roll att få annonsören att tänka till i rätt tid
• Balansen greenwashing ./. greenhushing

Vad gör då branschen?
• Slutet av 2021 startade Sv Annonsörer, KOMM, IAB Sverige och Sveriges Mediabyråer upp ett gemensamt initiativ – Hållbar
Kommunikation

• Syftet med initativet
• Gå från en del av problemet till en del av lösningen
• Kommunikation är en viktig hörnsten i klimat och miljöarbetet, det uttryckte inte minst Attenburg vid Marketing Week
hos WFA. “Vi vet vad vi ska göra nu måste vi sprida budskapet! “
Här har vi marknadsförare en viktig uppgift.
• Vi har alla olika roller, marknadsförare, medier och byråer och har därmed olika utmaningar men att vi har samma
målsättning om att få ner utsläppen kraftigt och snabbt är vi alla överens om annars har vi ingen planet att arbeta på
• Mobilisera, vi behöver lära oss av varandra, intiativet ger den möjligheten till att dela erfarenheter och lärdomar av
varandra. Men också känna att vi är i en trygg miljö där vi stöttar och vågar skapa förutsättningar för att höja ribban för
att skapa förändring

Det finns underlag och arbeten redan gjorda
”Egna” rapporter

Globala initiativ

WFA Hållbarhets rapport

Planet Pledge is a CMO-led framework
designed to galvanise action from
marketers to promote and reinforce
attitudes and behaviours which will help the
world meet the challenges laid out in the
UN SDGs.
Marknadsrapporten
Årsmätning

2022 reklamtrackern

Ad Net Zero
An initiative to reduce the carbon impact of UK
advertising to real net zero by end 2030.

Externa rapporter ex

Ett enormt intresse av att bidra
• Sveriges Annonsörer
• IAB Sverige
• KOMM
• Sveriges Mediabyråer

•

Arla Foods

•

Nordea

•

Max Burger

•

OKQ8

•

SJ

•

ICA

•

H&M

•

Holmen

•

Google

•

Bizkit Havas

•

ÅkestamHolst

•

Bonnier News

•

Dentsu

•

Volt

•

Doconomy

•

Schibstedt

•

Missionanew

Hur gör vi det här?
Zero greenwashing

Förstärka trovärdigheten för
miljöpåståenden så att
konsumenterna kan lita på de
marknadsföringsbudskap som
framförs

Zero carbon

Klimatkompensation av
påverkan

Skapa en standard för hur
beräkna avtrycket av reklam
och
marknadskommunikation
(produktion och medieköp)

Kunskapslyft
Kompetensutveckling – utbildning

Effekt

Visa på hur
marknadskommunikation
kan driva mer hållbara
konsumentbeteenden

Vad finns idag
• Utbildning i ICC’s miljö- och
klimatriktlinjer - utvecklad av
Marlaw på uppdrag av ICC, KOMM
och Sveriges Annonsörer
• Checklista miljöpåståenden WFA

Tack!
Ulrika Wendt, jurist
ulrika.wendt@sverigesannonsorer.se
Karin Grohman, projektledare Campus, Hållbart och GARM Nordic
karin.grohman@sverigesannonsorer.se

