Bidrag till Strategy Awards Sweden 2021

Kategori:

Nisch
Beteende, Nisch, Attityd, Opinion, Kanalval, Lansering eller Internationellt. Se mer på slide 2.

Bidragets namn:

Livsviktiga Snack

Byrå:

Åkestam Holst NoA

Uppdragsgivare:

Suicide Zero
Företag och/eller varumärke

Ansvarig för strategi/vägval:

Frida Norén
För- och efternamn

Välj kategori och skriv bidraget utifrån vald kategori
Välj kategori för ditt bidrag och skriv sedan bidraget så att utmaning, lösning, påverkan och framgång speglar syftet för den
kategori du valt. Samma jobb kan lämnas in i flera kategorier. Då skriver du en anpassad inlämning för varje kategori.
BETEENDE
Syftet är att lösningen direkt ska
påverka vad människor gör.

LANSERING
Syftet är att lansera något nytt –
t ex ett nytt varumärke, en ny
produkt eller ett nytt erbjudande.

KANALVAL
Syftet är att påverka människor
genom valet av kanal, media och/
eller sammanhang.

OPINION
Syftet är att driva en fråga, skapa
dialog, debatt eller en arena att
agera och kommunicera utifrån.

ATTITYD
Syftet är att förändra
eller förstärka vad människor
känner, tänker, tycker eller vet.

NISCH
Syftet är att nå in till en väl avgränsad målgrupp eller en mindre,
väl definierad, del av befolkningen.

INTERNATIONELLT
Syftet är att engagera människor,
oavsett syfte i övrigt, i tre
länder eller mer.

Summering = bidraget på max 100 ord
På denna enda slide summerar du bidraget i en lättillgänglig beskrivning och en representativ bild.
Summeringen bör i korthet beskriva: Vad var utmaningen? Vad var lösningen med de för framgången avgörande strategiska vägvalen? Hur påverkades
människor? Vilken framgång gav lösningen? Hur kopplas denna framgång tillbaka till utmaningen?
Lägg in en representativ bild av lösningen, länka bilden om lösningen är rörlig.
I och med att bidraget lämnas in, ger inlämnaren sitt tillstånd till Strategy Awards Sweden att publicera Summeringen på den är sliden i samband med
marknadsföring av tävlingen eller vid av Strategy Awards anordnat evenemang.

Forskning visar att en viktig skyddsfaktor mot självmord är
förmågan att kunna uttrycka sina känslor. Uppdraget blev att få
barn att bli bättre på detta. Att lära sig att prata om känslor är
inget man gör över en natt, därför måste man börja i tid. Barn i
9-12-årsåldern är mottagliga att lära sig, så vi begränsade
målgruppen till deras föräldrar och lanserade en handbok med tips
och kunskap som skickades ut till dessa.
Genomslaget var otroligt. 87% av målgruppen har läst eller
bläddrat i boken. 70% efter läsningen har reflekterat över bokens
innehåll och/eller agerat på den.

Utmaning, syfte och mätbara delmål
Att definiera utmaningen och vad som ska uppnås innefattas i de strategiska vägvalen.
Utmaning ska fånga varumärkets situation inför marknadssatsningen. De attityder och/eller beteenden som behövde förstärkas eller förändras. Även
andra relevanta förutsättningar vad gäller t ex resurser, kategori, konkurrenter eller omvärld.
Syfte speglar utmaningen och ska fånga det som behövde uppnås, ofta på lite längre sikt. Ett syfte behöver inte vara mätbart.
Mätbara delmål är de nödvändiga stegen på vägen mot att uppnå syftet och ska vara konkreta, realistiska, tidsbestämda och kvantifierbara.
På dessa max två slides beskriver och/eller illustrerar (grafer, modeller etc) du, hur ni definierade utmaning, syfte och mätbara delmål och varför ni
valde just dessa.
Redovisa relevanta studier, för- och/eller eftermätningar, inklusive källa, titel, karaktär/typ, datum samt producent/institut/författare.

Utmaning:
Sedan 2013 har Suicide Zero arbetat för att minska självmorden
i Sverige. Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år, men de allra
flesta självmordsförsöken går att förhindra. Självmorden i
Sverige minskar, men dessvärre inte bland unga. Varje år
försöker fler än 5 000 tjejer och killar att ta sitt liv. Tre i veckan
dör. Vår uppgift var att göra en preventiv insats för att minska
antalet självmord och självmordsförsök bland unga.

Inom självmordsprevention brukar man prata om olika
skyddsfaktorer, det vill säga sånt som skyddar människor från att
ta sitt liv. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna
mot självmord är förmågan att samtala med andra människor
och kunna uttrycka sina känslor.
Syfte:
Vår främsta syfte var därför att få barn att bli bättre att prata om
sina känslor. Strategin blev att utbilda barnens föräldrar, så att
de därmed kan lära sina barn att sätta ord på vad de känner.

Utmaning, syfte och mätbara delmål
Målet med kampanjen var att påverka föräldrarnas attityd (öka
deras kunskap om ämnet och vilja att agera), vilket i
förlängningen ska leda till en beteendeförändring (få människor
att ta del av information och att börja prata mer med sina barn).
Attitydmål:
• Öka kunskapen om ämnet.
• Öka intentioner att prata med sina barn om känslor.
Beteendemål:
• Få människor att ta del av Suicide Zeros information och tips.
om hur man pratar med barn.
• Prata mer med sina barn om känslor.

För att nå huvudmålen sattes en rad delmål upp:
Delmål:
• Säkra räckvidd hos målgruppen.
• Skapa liking för initiativet.
• Skapa förtjänad räckvidd för att nå ut med frågan till fler.

Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet
Lösningen skapas i ett växelvis samspel mellan de strategiska vägvalen och kreativitet.
De strategiska vägvalen lägger grunden för framgång och kan gälla angreppssätt, ämnesval, budskap, målgrupp, kanaler med mera.
Kreativiteten bidrar med unikitet, nya perspektiv, fantasi och magin i att gestalta det bekanta på nya sätt.
Lösningen kan vara allt inom den vidaste tolkningen av marknadsföring, från design och produktutveckling, via TV- och printreklam till content, event,
PR eller interna utbildningsprogram – och den ska ha använts, men behöver inte vara skapad, under 2020.
På dessa max fyra slides beskriver, och/eller illustrerar (grafer, modeller etc) du, strategiska vägval. Beskriv vilka vägval ni stod inför, hur de utforskades,
vilka vägval ni slutligen gjorde och varför. Beskriv och/eller illustrera också vägvalens koppling till utmaning, syfte och mätbara delmål samt argument för
att just dessa vägval skulle leda till framgång. Lägg också in utvalda bilder som exemplifierar lösningen.
Redovisa källor genom att ange titel, karaktär/typ, datum samt producent/institut/författare.

Målgrupp: Föräldrarna

En livsviktig handbok

Att lära sig att prata om känslor är inget man gör
över en natt, därför måste man börja i tid. Barn i
9-12-årsåldern är mottagliga att lära sig, så deras
föräldrar blev vår målgrupp.

I maj fick alla föräldrar med 9-åringar hemma
boken Livsviktiga Snack hem i brevlådan – en
praktisk och lättillgänglig handbok om hur man
kan börja prata med sina barn i syfte att minska
risken för självmord senare i livet. Att göra en bok
gav ett signalvärde om att ämnet är viktigt samt
skapade möjligheten att inhämta kunskap vid fler
tillfällen.

Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet
Skapa relevans

Låg tröskel

Det viktigt att hitta en balans gällande hur mycket vi
skulle lyfta självmord i kommunikationen. I 9-12årsåldern tycker de flesta barn att livet är toppen, så
att de i framtiden kan gå så långt som att ta sitt liv
kan kännas oerhört långt borta. Alla föräldrar vill att
ens barn ska må så bra som möjligt och vill rusta
dem inför livets utmaningar. Detta blev fokus i
kommunikationen. I boken förklarar vi tydligare att
förmågan att sätta ord på känslor kan rädda liv.

För att nå fram var det viktigt att göra tröskeln låg:
Boken var lättläst med tydliga kapiteluppdelningar.
Dessutom var tipsen anpassade så att det skulle gå
snabbt för föräldrarna att komma igång.
Mediebearbetning
För att fler skulle uppmärksamma boken behövde vi
inte bara distribuera den, utan också öka intresset
för den. Därför las mycket jobb på
mediabearbetning.

Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

Länk till casefilm: https://
vimeo.com/535836557/
d3ae9394c0

Påverkan = känslor lösningen väcker hos människor
Lösningens uppgift är att påverka i det ögonblick som människor möter den. Känslor, stämningslägen och sinnestillstånd som då uppstår leder till
sekundsnabba, oreflekterade, gynnsamma beslut, som omsätts till önskat beteende.
På dessa max två slides beskriver och/eller illustrerar (grafer, modeller etc) du, lösningens påverkan på människor. Förmedla till exempel vilka känslor
lösningen väckte, hur de är relevanta för och kopplar tillbaka till de strategiska vägvalen, samt hur och varför denna påverkan bidrog till framgången.
Redovisa källor genom att ange titel, karaktär/typ, datum samt producent/institut/författare.

Efterlängtat och relevant

Handboken var lätt att ta till sig

Mottagandet var fantastiskt. Föräldrareaktionerna på sociala
medier och det enorma förtjänade mediautrymme som insatsen
skapade bevisade att detta var ett efterlängtat och relevant
initiativ. I en kampanjmätning från Novus berättar beskriver
föräldrar boken som “Bra och viktigt initiativ” “Tänkvärd bok”,
“Väldigt bra att frågan lyfts!”.

Något som uppskattades hos målgruppen var att boken var
lättillgänglig. Två personer som läst boken svarade “Bra med
konkreta tips som känns lätta”, “Den ger nyttig kunskap som kan
hjälpa mig att förebygga”. 87% av målgruppen har läst eller
bläddrat i boken och 88% sparade boken, vilket är ovanligt för
ADR.

Källa: Genomslagsrapport, Juno PR / Retriver

Påverkan = känslor lösningen väcker hos människor
Lösningens uppgift är att påverka i det ögonblick som människor möter den. Känslor, stämningslägen och sinnestillstånd som då uppstår leder till
sekundsnabba, oreflekterade, gynnsamma beslut, som omsätts till önskat beteende.
På dessa max två slides beskriver och/eller illustrerar (grafer, modeller etc) du, lösningens påverkan på människor. Förmedla till exempel vilka känslor
lösningen väckte, hur de är relevanta för och kopplar tillbaka till de strategiska vägvalen, samt hur och varför denna påverkan bidrog till framgången.
Redovisa källor genom att ange titel, karaktär/typ, datum samt producent/institut/författare.

Genomslag i media
Initiativet fick ett enormt genomslag i media. TT plockade upp
nyheten vilket ledde till repotage över hela Sverige. Utöver det
medverkade Suicide Zeros projektledare Stina Thimrén i P1
Morgon och Lilla Aktuellt ägnade ett avsitt åt frågan. I P4
Stockholm talade dessutom förra socialministern Annika
Strandhäll om Livsviktiga snack.
Tack vare genomslaget i media spreds sig Livsviktiga Snack
utanför den primära målgruppen: Bland beställarna är de största
yrkesgrupperna elevhälsan, lärare, socialtjänst, BUP/Första
linjen. Till och med grannländer hörde av sig och ville ha boken!

Källa: Genomslagsrapport, Juno PR / Retriver / https://www.suicidezero.se/nyheter/Stort-genomslag-i-media-for-Suicide-Zero

Framgång = affärsvärde som tillförs företaget
Attityder och beteenden är intimt sammankopplade och båda har betydelse för att en lösning ska ge framgång för företaget eller organisationen.
Framgång är också kopplad till syfte och mål - vad var det som skulle uppnås.
På dessa max två slides påvisar och beskriver och/eller illustrerar (grafer, modeller etc) du den framgång lösningen skapat. Tänk i första hand på de sju
framforskade och oavvisliga framgångsindikatorerna: 1) relevanta associationer 2) gillande 3) betalningsvilja 4) prövat 5) köpt 6) återköp och 7)
marknadsandel. Och var konkret!
Förmedla hur framgången är en följd av den påverkan du beskrivit och hur den är kopplad till syfte och mätbara delmål.
Redovisa källor genom att ange titel, karaktär/typ, datum samt producent/institut/författare.

Delmål:
Säkra räckvidd hos målgruppen: Då boken skickades hem med
ADR har i stort sett hela den primära målgruppen (100%) nåtts
av utskicket.
Skapa liking för initiativet: 72% av de som bläddrat eller läst i
boken har ett positivt intryck av innehållet. Att 9 av 10
dessutom har sparat boken är ett mycket värdefullt resultat, då
de flesta personer normalt slänger det dom fått hem i
brevlådan.

Källa: Novus

Skapa förtjänad räckvidd för att nå ut med frågan till fler
föräldrar: Totalt plockades initiativet upp av 65 medier, vilket
ledde till den otroliga totala räckvidden 8 775 300. Under maj
månad publicerades närmare bestämt 144 artiklar, vilket gav
nära 20 miljoner lästillfällen.
Utöver de böcker som skickades till målgruppen har ytterligare
7 575 skickats böcker ut och 5399 pdf:er av boken laddades ner.

Framgång = affärsvärde som tillförs företaget
Attityd- och beteendemål:
Öka kunskapen om ämnet: 87% av de som sett
utskicket har läst eller bläddrat i boken. 62% av
dessa upplevde att de fått ny kunskap eller nya tips
genom boken. Eftersom 88% sparat boken kan
initiativet ge effekt även efter själva
kampanjperioden.
Öka intentioner och/eller få målgruppen att prata
med sina barn om känslor: 70% efter läsningen har
reflekterat över bokens innehåll eller agerat på den
(se graf). Att 17% av målgruppen har pratar mer
med sina barn efter tips i boken är otroliga resultat
givet att beteendeförändringar är svåra att uppnå.

Fråga: Har du gjort något av följande efter att ha fått boken?

Källa: Novus

Instruktion till inlämnaren
Kontrollera att kategorins syfte speglas
I beskrivningarna av utmaning, lösning, påverkan och framgång ska kopplingen till kategorins syfte framgå tydligt. Denna
koppling är ett av de kriterier som bedöms av juryn. För att anmäla ett bidrag till fler kategorier: kopiera det ifyllda
inlämningsformatet, ändra kategori och anpassa bidraget till det som stämmer med syftet för den tillkommande kategorin.
Kontrollera att maxantalet ord inte överskrids
I varje sektion får sammanlagt max 250 ord användas. Bidrag som överskrider maxantalet ord i någon sektion riskerar att
diskvalificeras från jurybedömning.

1. När bidraget är färdigskrivet ska det sparas som en PDF.
2. Döp PDF-filen med följande fyra uppgifter som särskiljs med bindestreck eller liknande: kategori-bidragsnamn-byråuppdragsgivare
3. Maila bidraget till bidrag2021@stratawards.com med PDF-filen länkad via valfri filöverföringstjänst (WeTransfer, Sprend
eller liknande). Du får ett mail som bekräftar att bidraget är anmält.
4. Skriv kontaktperson samt faktureringsuppgifter i mailet.
5. Eventuella uppgifter om arbetsgrupp bifogas i ett separat dokument med uppgifter om namn, roll och företag för var och
en i arbetsgruppen. Använd excel- eller wordformat.
Mer information finns på stratawards.com

