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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.

Många aktörer vädjar till förnuftet när de ska göra reklam för 
sockerfria produkter. När Felix ketchup skulle lansera osötad 
ketchup valde vi att göra precis tvärt om, och lyckades därmed 
göra en ”fri-från”-produkt tilltalande för den bredare massan. 
Med ett varmt och underhållande budskap bejakade vi, med 
stor igenkänning, den breda längtan efter att få ösa på med 
ketchup och överträffade det budgeterade kännedomsmålet 
med 74% och försäljningsmålet med 80%. 

https://www.youtube.com/watch?v=nFbVDtbLa1E

https://www.youtube.com/watch%3Fv=nFbVDtbLa1E


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 
Socker är något som många svenskar oroar sig över när 
de köper livsmedel. Samtidigt är osötade produkter 
förknippade med sämre smak. När Felix skulle lansera 
produktnyheten Felix ketchup osötad var huvudsyftet med 
kampanjen att driva prövoköp. Men den främsta 
kommunikativa utmaningen var att övertyga 
konsumenterna om att produkten faktiskt smakar gott, trots 
att den varken innehåller socker eller sötningsmedel. 



Utmaning, syfte och mätbara delmål
Mål 
Utifrån syftet med kampanjen satte vi upp två 
kommunikationsmål, som behövde påverkas för att nå de 
slutgiltiga affärsmålen. 

Kommunikationsmål 

1. Kännedom - Den hjälpta kännedomen om 
produktnyheten Felix osötad ketchup skulle uppgå till minst 
23% inom 12 månader från kampanjlansering. För att driva 
prövoköp behövde vi självklart säkerställa att vår målgrupp 
kände till nyheten. 

2.Köpintention – Intentionen att köpa Felix osötad 
ketchup bland de som tagit del av kampanjen skulle 
överträffa benchmark för kategorin som ligger på 25% 
(Källa: Nepa, 2018). För att driva försäljning behövde vi 
säkerställa att kommunikationen skapade en vilja och 
intention att testa produkten. Med tanke på utmaningen 
kring uppfattningen av osötade produkter var 
benchmarknivå för kategorin livsmedel en ambitiös 
målsättning. 

Affärsmål

3. Prövoköp – Penetrationen av Felix osötad ketchup 
skulle uppgå till minst 6,7% i gruppen ketchupköpare inom 
12 månader från kampanjlansering. 

4. Försäljning – Värdeandelen för Felix osötad ketchup 
skulle uppgå till 4,6% av den totala ketchupmarknaden 
inom 12 månader från kampanjlansering. 



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.

Omfamna en bred målgrupp 
Det första vägvalet handlade om att definiera målgruppen. 
Där osötade, sockerfria och andra hälsosamma produkter 
ofta vänder sig mot en hälsomedveten nischmålgrupp 
valde vi i stället att rikta oss brett mot alla 
ketchupkonsumenter (i stor utsträckning barnfamiljer). 
Målgruppsanalyser visade nämligen att de allra flesta som 
konsumerar ketchup, oroar sig lite över sockerinnehållet. 

Smaken i centrum  
Det andra vägvalet handlade om budskapet. De 
hälsofördelarna med en osötad ketchup är lätta att förstå. 
Samtidigt visste vi att få är villiga att göra avkall på smak, 
trots bevisade hälsofördelar. För många föräldrar fungerar 
ketchup dessutom som ett verktyg för att få barnen att vilja 
äta maten över huvud taget, så att byta mot en nyttigare 
ketchup som inte går hem hos barnen är ofta inget 
alternativ. Smaken var alltså vårt viktigaste verktyg, men 
hur skulle vi på ett trovärdigt sätt kunna övertyga vår 
målgrupp om att ketchupen smakar gott?  



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet
Övertyga med känslor 
Med tanke på att vi behövde utmana vår målgrupps 
intuitiva attityd till osötad ketchup hade försök att vädja till 
förnuftet troligtvis gett begränsad effekt. Trots att många 
andra aktörer använder rationella argument när de gör 
reklam för sina hälsosamma produkter var vi övertygade 
om att vi i stället behövde hitta ett emotionellt grepp. Det 
skulle hjälpa oss att göra människor mer positiva till 
produkten, och mer benägna att lita på vårt budskap om 
smaken. 

Därför valde vi att bygga den kreativa idén kring den enkla, 
men självklara, insikten att barn (och vuxna) älskar 
ketchup, men att föräldrar inte vill att barnen ska vräka i sig 
ketchup, på grund av sockerinnehållet. Resultatet blir en 
bred längtan hos både barn och vuxna efter att få ta så 
mycket ketchup man vill. Den känslan fick bli vårt verktyg 
för att förmedla att den nya ketchupen är så god att du 
bara vill ha mer – precis som med vanlig ketchup. 

I kampanjen visade vi därför på ett varmt och 
underhållande sätt som helt bröt mot kategorin, att nu är 
det slut på ”Stopp!” och” Inte så mycket, det räcker!” när 
föräldrar vill hindra barnen från att ta för mycket ketchup. I 
film och bild fångade och uttryckte vi den underbara 
känslan av att få ta oändligt med ketchup. 



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

https://www.youtube.com/watch?v=nFbVDtbLa1E

https://www.youtube.com/watch%3Fv=nFbVDtbLa1E


Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet



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.

Det kreativa uttaget fick fantastisk respons och presterade 
långt över branschstandard. OBS-värde för filmen landade 
på 82% (jämfört med benchmark för livsmedel på 62%*) 
och avsändarkopplingen på 87% (benchmark 50%*) - två 
viktiga mått på att vi hade skapat den uppmärksamhet som 
krävdes för att nå vårt delmål för kännedom. Kampanjen 
uppskattades också i en bred målgrupp; gillande uppgick 
till 73% (benchmark 59%*) och 72% tyckte att kampanjen 
var underhållande (benchmark 44%*). 

*Benchmarksiffror enligt Nepa kampanjuppföljning 16-19/2019 Källa: Nepa kampanjuppföljning 16-19/2019, 482 IP



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.

Kampanjen gav en riktig ketchupeffekt och års-KPI:erna för 
kampanjen överträffades med råge redan innan helåret 
avslutats (kampanjen lanserades i April 2019 och de 
senaste uppmätta resultaten är från Jan 2020). Resultaten 
för lanseringskampanjen i jämförelse med målsättningarna 
var enligt följande. 

Kommunikationsmål 

1. Kännedom - Den hjälpta kännedomen om produkten 
Felix osötad ketchup uppgick till 40% (74% över 
budgeterat mål på 23%). 
Källa: Nepa Tracking rullande 26 veckor, jan 2020 
(kategoriköpare som bas). 

2. Köpintention – Intentionen att köpa Felix osötad 
ketchup bland de som tagit del av kampanjen uppgick till 
39% (56% över målsättning på 25%). 
Källa: Nepa kampanjuppföljning 16-19/2019, 482 IP.



Framgång = affärsvärde som tillförs företaget 
Affärsmål

3. Prövoköp - Penetrationen av Felix osötad ketchup 
uppgick till 16% bland ketchupköpare i jan 2020 (139 % 
bättre än budgeterat mål på 6,7%). 
Källa: Nepa Tracking rullande 26 veckor, jan 2020 (kategoriköpare 
som bas). 

4. Försäljning - Värdeandelen för Felix osötad ketchup 
uppgick, sex månader efter lansering, till 7,7% av den totala 
ketchupmarknaden (67% bättre än budgeterat mål på 4,6%). 

Förutom att nå alla mål för lanseringen gav kampanjen även 
halo-effekter som bidrog till att stärka hela Felix 
ketchupaffär. Sedan kampanjstart har försäljningen för Felix 
ketchup (alla olika varianter) ökat med 11,5% vilket bidragit 
till att Felix ökat sina marknadsandelar inom 
ketchupkategorin med 0,7 procentenheter. 

Det är alltså tydligt att de fina resultaten för lanseringen inte 
uppnåtts på bekostnad av Felix övriga ketchupförsäljning, 
utan gett ett totalt lyft för Felix på ketchupmarknaden. Källa: Nielsen Scan Track v.1220
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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

