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Summering = bidraget på max 100 ord
På denna enda slide summerar du bidraget i en läIllgänglig beskrivning och en representaJv 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 Jllbaka Jll utmaningen?
Lägg in en representa/v bild av lösningen, länka bilden om lösningen är rörlig.
I och med aO bidraget lämnas in, ger inlämnaren siO Jllstånd Jll Strategy Awards Sweden aO publicera Summeringen på den är sliden i samband med
marknadsföring av tävlingen eller vid av Strategy Awards anordnat evenemang.

Efter en mångårig positiv utveckling av stödet för
alkoholmonopolet minskade stödet drastiskt under 2019 och
oron var stor att detta var en negativ trend som skulle hålla i sig.
Men tack vare bland annat omtyckta kommunikativa insatser
som påminde svenska folket om Systembolagets uppdrag, där
bland antilangningskampanjen ”Ett nej”, har vi lyckats vända
trenden under 2020 och vunnit tillbaka stödet för
Systembolagets alkoholmonopol.
I februari 2021 vann Systembolaget det ärofyllda priset 100tyckaren, där svenska folket röstade fram Systembolagets
kommunikation som den reklam de gillar allra mest. Ett
styrkebesked och kvitto på att Systembolaget verkligen
lyckades vinna tillbaka svenska folkets hjärtan.

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.

Systembolaget grundades 1955 med idén om att de
alkoholrelaterade skadorna blir mindre om alkohol säljs
utan vinstintresse. Systembolaget finns till så länge det är
folkets vilja och därför mäter Systembolaget kontinuerligt
hur stor andel som vill behålla alkoholmonopolet (OPI) och
varför. OPI:n har sedan fyra år tillbaka etablerat sig på en
nivå över 76% men 2019 minskade plötsligt stödet till
73,9%.

Researcharbete visade att Systembolaget är uppskattade
för butiksupplevelsen men att deras roll i samhället inte
längre var tydlig. Latent kunskap om Systembolagets
samhällsuppdrag, normalisering av alkohol, högljudda
motståndare, ett komplext medielandskap och en allt friare
marknad hotade Systembolagets existens, och därmed i
det långa loppet även den svenska folkhälsan och
ekonomin då kostnaden av en oreglerad alkoholmarknad
förväntas uppgå till hela 132 miljarder kronor årligen.

Utmaning, syfte och mätbara delmål
En viktig hörnsten i Systembolagets uppdrag är att skydda unga
från att få tag på alkohol. Ett arbete svenska folket värdesätter
högt då ”skydda ungdomar” är den främsta anledningen till
varför vi stöttar alkoholmonopolet. Uppdraget var därför att ta
fram en ny kampanj inom ämnet antilangning med syftet att
påvisa Systembolagets ansvarstagande och uppmana
människor att inte köpa ut till minderåriga för att proaktivt
förebygga utköp av alkohol.

Målsättningar var att:
•Uppnå ett högt gillande om minst 50%.
•Stärka associationer till budskap som ”viktiga” och ”trovärdiga”.
• Minska andelen som tycker att det är rätt att köpa ut till 18-19
åringar (15%)
•Öka den generella positiva inställningen till Systembolagets
monopol på alkohol.
•Öka OPI:n från låga 73,9% 2019.

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.

Med målet att uppmana människor att inte köpa ut blev det
väsentligt att förstå varför vi köper ut överhuvudtaget. Vi
fann att 6 av 10 säger ”ja” till att köpa ut av omtanke för att
de inte vill att personen ska råka illa ut på grund av alkohol
som kommer från okända. Vi säger helt enkelt ”ja” för att vi
bryr oss om den som frågar.
Dock visar undersökningar att varannan tonåring inte
skulle vända sig till andra källor för alkohol om deras
närstående sa ”nej”. Detta ledde till insikten att ”ett nej”
faktiskt är det finaste du kan ge någon du bryr dig om,
vilket mynnade ut i kampanjidén - "Det finaste du kan ge:
ett nej”.

Kampanjen lanserades som den första under det nya konceptet
“Annorlunda av en anledning” i augusti 2020. Kampanjens
huvudkomponenter var en reklamfilm ”Ett Nej”, radio samt
influencersamarbeten i två omgångar. Ett centralt element för
kampanjen var en remake av låten No Limit.

Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet
I syfte att skapa större spridning, öka förtjänat utrymme samt
engagemang kring ämnet antilangning, fick olika influencers på
ett intressant sätt visa hur de sa nej till att köpa ut till sina yngre
syskon i sociala medier och uppmuntrade sina följare att göra
detsamma.

I samband med andra flighten gjordes en ny
influenceraktivering där följare till utvalda influencers kunde
få beställa ett skräddarsytt ”nej” från influencers och
artister i formatet av en kort video med det enkla men
tydliga budskapet – Nej! Som sedan kunde delas med
personen som bett om alkohol.

Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

https://www.youtube.com/watch?v=2eMY_p2wsrc
https://ql.mediasilo.com/ql/6076ce05e4b08d8645964f83

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.

Mer än hälHen av svenska folket har seI kampanjen ”EI Nej”,
56%.
62% uppger eI posiMvt helhetsintryck. 27% anger hela 5/5 i
betyg.
Filmen förknippas främst med associaMonen ”vikMgt budskap”
(77%), ”trovärdig”, (59%) och ”skapar eHertanke” (57%).
Majoriteten angav aI ﬁlmen är förtroendegivande (50%) vilket
var mycket posiMvt med anledning av målet aI öka stödet för
alkoholmonopolet.
Andelen som tycker aI det är räI aI köpa ut Mll 18-19 åringar
har minskat från 15% Mll 13%.

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.

Den mest fantastiska siffran är den om attityden till Systembolagets uppdrag som
kampanjen hade som mål att påverka. Svenska folket gillade ”Ett Nej” och ansåg
att budskapen var viktiga, trovärdiga, skapade reflektion och var
förtroendegivande. Detta översattes i att 1 av 5 (21%) är mer positivt inställda till
alkoholmonopolet.
Systembolaget har lyckats vända den negativa utvecklingen av OPI:n. Idag är det
fler människor som skulle rösta för att behålla alkoholmonopolet - OPI:n har ökat
till 76% under 2020, alltså en ökning om hela 2,1 procentenheter.
Resultaten tillsammans med vinsten av folkets pris - 100-tyckaren, är ett kvitto på
att kampanjen bidragit till att Systembolaget vunnit tillbaka sitt stöd och blivit
mer älskade för sin samhällsroll.

Instruktion till inlämnaren
Kontrollera aA kategorins syBe speglas
I beskrivningarna av utmaning, lösning, påverkan och framgång ska kopplingen Jll kategorins syce framgå tydligt. Denna
koppling är eO av de kriterier som bedöms av juryn. För aO anmäla eO bidrag Jll ﬂer kategorier: kopiera det ifyllda
inlämningsformatet, ändra kategori och anpassa bidraget Jll det som stämmer med sycet för den Jllkommande kategorin.
Kontrollera aA maxantalet ord inte överskrids
I varje sekJon får sammanlagt max 250 ord användas. Bidrag som överskrider maxantalet ord i någon sekJon riskerar aO
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

