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Summering = bidraget på max 100 ord
Här summerar du bidraget. Summeringen bör svara på: 
Vad var lösningen med de för framgången avgörande strategiska vägvalen? Hur påverkades människor? Vilken framgång gav lösningen?
Hur kopplas detta tillbaka till utmaningen?
På denna enda slide beskriver och/eller illustrerar (med grafer, modeller etc) du lösningen. Max 100 ord, OBS du håller själv koll. 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.

Lägg in en representativ bild av lösningen,

länka bilden om lösningen är rörlig.

För att stärka Apotek Hjärtats hållbarhetsprofil, och skapa 
debatt om de stora läkemedelsutsläppen i Indien och andra 
delar av världen som orsakas av internationell 
läkemedelsexport, skapade vi en helt ny produkt.

Vi valde att förpacka det abstrakta problemet med 
läkemedelsutsläpp i form av en fysisk produkt: Sordidum
Pharmacum, ett piller framställt helt av läkomedelsföroreningar
från flodvatten från Hyderabad. 

Kampanjen skapade stort engagemang, slog samtliga 
kampanjmål och ledde till ett ökat politisk engagemang i frågan, 
och en ny gemensam hållbarhetsmärkning som är planerad att 
lanseras tillsammans av alla Sveriges apotek under hösten 
2020. 

https://vimeo.com/388468860

https://vimeo.com/388468860


Utmaning, syfte och mätbara delmål
Att definiera vad som ska uppnås för varumärket genom en marknadssatsning är ett avgörande vägval. 
Utmaning ska fånga varumärkets situation inför marknadssatsningen. De attityder och/eller beteenden ni behövde förstärka eller förändra.
Även andra relevanta förutsättningar ni hade att arbeta utifrån, vad gäller t ex resurser, kategori, konkurrenter, 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 eventuella för- och/eller eftermätningar inklusive källa, titel, karaktär/typ, datum samt producent/institut/författare.

Utmaning och Syfte

Hyderabad i Indien är världens största produktions-sajt för 
medicin. Mer än 50% av Indiens globala exporter av 
läkemedel produceras här, och utgör den största andelen 
av den medicin som importeras till USA, Europa och 
Sverige.

Men på grund av bristande miljölagstiftning så dumpar 
fortfarande många av läkemedelsfabrikerna direkt i 
naturen. Och även de stora läkemedelsbolagen kan inte 
fullt ut redovisa var medicinen de säljer kommer ifrån.

Vilket innebär att medicinen vi tar i Sverige och andra rika 
länder för att bli friska samtidigt kan göra människor sjuka 
och aktivt förorena miljön i and länder som kämpar med 
större ekonomisk ojämlikhet än Sverig.

Apotek Hjärtat har jobbat aktivt med hållbarhet sen starten 
2010. Under 2019 bestämde man sig för att ytterligare 
stärka sitt bidrag till att göra läkemedelsbranschen mer 
hållbar, och trygga sina kunder i att medicinen man säljer 
inte skadar miljö och människor. Även om det innebar att 
utmana sin egen industri. 



Utmaning, syfte och mätbara delmål
Mätbara del mål

I apotekskategorin är att vara ett omtänksamt varumärke 
stark korrelerat med preferens och betalningsvilja. Därför 
ville vi stärka Apotek Hjärtats position som ett hållbart och 
ansvarstagande apotek, och tydligare visa upp allt arbete 
Apotek Hjärtat lagt ned för att göra apoteksbranschen mer 
hållbar – främst genom hållbarhetsmärkningen ”Välj med 
Hjärtat”

Följande delmål ställdes upp för att mäta kampanjens 
framgång, fram till kampanjuppföljningen i december 2019.

Liking 45% (6% över benchmark utifrån tidigare kampanjer)

Vilja att rekommendera Apotek Hjärtat: 20% (3 % över 
benchmark) 

Stärka följande associationer (andel som instämmer)

”Varumärket tar ansvar för miljön”  (45% )

”Varumärket tar ansvar för människor och samhället” (40%)

”Varumärket bryr sig om riktiga människors liv” (40%)

Samt stärka köpintention för hållbara läkemedel till 25% 
(3% över benchmark för köpintention för motsvarande 
kampanjer)

Men det viktigaste målet var det övergripande – att skapa 
en större debatt kring hållbar läkemedelsproduktion, för att 
engagera både kunder, konkurrenter och politiker i att driva 
en större förändring, och ytterligare profilera Hjärtats 
hållbarhetsmärkning ”Välj med Hjärtat”. 



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet
Lösningen skapas i ett växelvis samspel mellan strategiska vägval 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 begreppen reklam och marknadsföring, från design och produktutveckling, via TV-
och printreklam till content, event, PR och interna utbildningsprogram – och den ska ha använts under 2019.
På dessa max fyra slides beskriver och/eller illustrerar (grafer, modeller etc) du, strategiska vägval ni gjorde samt lägger in utvalda exempel 
på lösningen. 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. 
Redovisa källor genom att ange titel, karaktär/typ, datum samt producent/institut/författare.



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet
Lösningen

Vi samlade in 100 liter vatten nära läkemedelsfabrikerna i 
Hyderabad. I samarbete med ett av Sveriges mest 
namnkunniga laboratorier RISE (Research Institues of
Sweden) analyserade vi vattnet och utvann de aktiva 
läkemedelssubstanserna, vilket resulterade i en ny sorts 
medicin: Sordidum Pharmacum – en dödlig cocktail helt 
utvunnen ur läkemedelsförorenat vatten. 

Den nya ”medicinen” användes i en integrerade kampanj 
(online film, print, SoME) med syfte att öppna 
allmänhetens ögon och sätta större tryck på beslutsfattare i 
Sverige och EU. Nyckelenheten i kampanjen var vår film, 
en 90 sekunder lång mini-dokumentär om projektet, 
resultatet och hur människor kunde hjälpa till. 

Vi skickade piller till politiker tillsammans men en 
bipacksedel som redogjorde för vad vi hittat i vattnet, vad 
möjliga bieffekter var, och vad vi ville skulle förändras: att 
lägga till hållbarhet som ett krav i läkemedels-
upphandlingar på riksnivå. Vi bjöd också in alla Sveriges 
apotek till att gå ihop och skapa världens första gemensam 
hållbarhetsmärkning för läkemedel. 

Strategiska vägval

Hjärtat i strategin var vägvalet att paketera ett abstrakt 
systemproblem som en fysisk produkt, för att tydlig visa på 
faran med läkomedelsföroreningar för både människor och 
miljön, genom att låta alla som bidrog till föroreningarna 
komma närmre till att kunna ”smaka på sin egen medicin”. 

Den strategiska målsättningen var att göra allmänheten 
mer medveten om och engagerad i problemet, för att driva 
på en förändringsprocess bland politiker och tunga 
beslutsfattare. Genom att konfrontera människor med 
faktumet att medicinen som gör oss friska här i Sverige 
samtidigt kan förgifta människor på andra sidan jorden, 
kunde vi skapa en tillräcklig upprördhet och opinion för att 
driva riktig förändring. 

Den traditionella approachen till upphandlingar av medicin 
har alltid handla om att minimera kostnaderna, för att 
gynna både patienter och vården, utan tanke på 
hållbarhetseffekterna. Vår ambition var att visa att de låga 
kostnaderna kom med ett dolt och mycket högt pris. 



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

Lägg in utvalda bilder av lösningen. 

För rörliga enheter; lägg in en bild och länka den till den rörliga enheten.

https://www.youtube.com/watch?v=za-EdVYlOU8

https://www.youtube.com/watch%3Fv=za-EdVYlOU8


Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

Lägg in utvalda bilder av lösningen. 

För rörliga enheter; lägg in en bild och länka den till den rörliga enheten.

https://hardpilltoswallow.se/

https://hardpilltoswallow.se/


Påverkan = känslor lösningen väcker hos människor
Lösningens uppgift är att påverka i det ögonblick som människor möter den. Känslor, stämningslägen och tillstånd som då uppstår leder till 
sekundsnabba, intuitiva, men ändå gynnsamma, beslut som in sin tur omsätt tills beteende. Påverkan uppstår sällan med rationella och 
logiska argument.
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.

En eftermätning av kampanjen genomförd av Nepa visade 
att kampanjen hade en mycket ovanlig emotionell profil –
en stark kombination av negativa känslor – ilska, missnöje, 
nedstämdhet, oro – och en rekordhög liking. 

A Hard Pill To Swallow var vad som brukas kallas en 
”make it or break it”-kampanj, som framgångsrikt (men 
med hög risk) använd sig av starka negativa känslor för att 
nå sitt mål. 

Detta var vårt strategiskt val – att med brutal ärlighet blotta 
ett stort branschproblem som sopats under mattan, både 
för att visa på Hjärtats egen lösning men också stärka 
möjligheten till en större gemensam lösning. 



Påverkan = känslor lösningen väcker hos människor
Beskriv i text och/eller illustrerande grafer, modeller här…



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 alltid kopplad till syfte och mål - vad det var man ville uppnå.
På dessa max två slides påvisar och beskriver och/eller illustrerar (grafer, modeller etc) du den framgång er lösning 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.



Framgång = affärsvärde som tillförs företaget 
Resultat

Nepa-studien som genomfördes under december 2019 
visade att det här var Apotek Hjärtats mest gillade kampanj 
genom varumärkets historia. 

Kampanjen uppnådde en liking på 61%, 16 procentenheter 
över målet. 

Kampanjen gjorde 42% villiga att rekommendera Hjärtat, 
22 procentenheter över målet. 

Kampanjen mätte högt på önskade associationer: 

64% på ”Varumärket tar ansvar för miljön” (45%)

62% på ”Varumärket tar ansvar för människor och 
samhället (40%)

60% på ”Varumärket bryr sig om riktiga människors liv” 
(40%)

Men viktigast av allt, 37% sa sig vilja köpa mer hållbara 
läkemedel i framtiden (12% över målet) och 41% uttryckte 
en intention att besöka Apotek Hjärtats apotek.

Kampanjen sågs av 1/3 av Sveriges befolkning, och 
genererade över 10 000 nedladdningar av rapporten från 
vattenanlysen, enligt Nepa-studien. 

Kampanjen lyftes fram i både svenska och internationella 
nyheter, och tog sig hela vägen tillbaka till Indien, till The 
Times of India – världens andra största engelsspråkiga
tidning. 

Kampanjen ledde till att samtliga svenska apotek gick 
samman för att lansera en gemensam hållbarhetsmärkning 
(beräknad till hösten 2020), helt baserad på Apotek 
Hjärtats ursprungliga hållbarhetsmärkning. 
Hållbarhetsmärkningen - ”Välj Hållbart” – kommer finnas 
på alla Sveriges apotek. Politiker har under våren 202o 
också lagt fram nya motioner om högre hållbarhetskrav vid 
läkemedelsupphandling. 

Och i april 2020 utseddes kampanjen till ”Årets 
hållbarhetskampanj” av Sustainable Brand Index.



1. När bidraget är färdigskrivet ska det sparas som en PDF. 

2. Ge PDF-filen ett namn som innehåller följande fyra uppgifter som särskiljs med bindestreck eller 
liknande: kategori-bidragsnamn-byrå-uppdragsgivare

3. Maila bidraget till bidrag2020@stratawards.com med PDF-filen länkad via valfri filöverföringstjänst 
(WeTransfer, Sprend eller liknande). 

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.

I respons på inlämningen får du ett mail som bekräftar att bidraget är anmält.

För att anmäla bidraget i ytterligare kategorier: kopiera det ifyllda inlämningsformatet, ändra kategori 
och anpassa bidraget till den nya kategorin.

Mer information finns på stratawards.com

Instruktion till inlämnaren

http://stratawards.com
http://www.stratawards.com

