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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.

Maurten är ett svensk sportnutritionsmärke som officiellt 
används av några av världens främsta uthållighetsidrottare 
som Mo Farah och Eliud Kipchoge. Men långt fler elitidrottare 
använder Maurten inofficiellt. De är nämligen sponsrade av 
större konkurrenter i kategorin och därmed förbjudna att 
offentligt använda andra produkter. Därför skapade vi Maurten
Unofficial – en produktserie med anonymiserade produkter så
att alla ska kunna ta del av Maurten, i hemlighet, utan att 
behöva oroa sig för sina sponsoravtal. Lanseringen gjorde 
global succé. Trafik till sajt ökade med 90%, intäkterna med 
28%, och hjälte-produkten sålde slut. Genom att göra Maurten
anonyma, gjorde vi varumärket mer känt än någonsin.



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

Maurten är en innovation inom idrott. De har tagit fram 
en kolhydratsgel och en sportdryck baserade på 
hydrogelteknik – en teknik som hjälper elitidrottare att 
prestera utan biverkningar eller de magproblem och 
kramper som är ett vanligt problem med energitillskotts-
produkter. 

Maurten är ett framgångsbränsle som redan hjälpt många 
atleter och amatörer till nya rekord och vinster. Redan 
innan hade Maurten också rönt stort uppmärksamhet och 
uppskattning bland elitidrottare världen över, så vad var 
utmaningen?



Utmaning, syfte och mätbara delmål
Många av de atleter som använder Maurten gör det 
inte öppet eftersom de redan är sponsrade av andra 
varumärken – sponsoravtal från globala jättar med 
budgetar som lilla svenska Maurten inte kan tävla 
med. Det gör det svårt för Maurten att skörda frukterna 
av sina och framförallt sina användares framgångar. 

Ytterligare utmaningar var att varumärkeskännedomen 
var låg och att budgeten var begränsad.

Syfte

Syftet med kampanjen var att stärka Maurtens position 
som en internationell utmanare inom energiprodukter 
anpassade för uthållighetssport samt driva försäljning 
av produkter från hemsidan.

Målgrupp

Vi ville med kampanjen nå sportutövare på alla nivåer, 
såväl amatörer som elitidrottare. Framförallt de som utövar 
de mer uthållighetskrävande sporterna.

Kommunikationsmål

• SoMe: Nå minst fyra miljoner människor.

• Driva trafik till hemsida: Öka antal besökare till sajten 
med 40%.

• Försäljning: Sälja produkter till ett värde av 5000 euro. 
Öka totala intäkter med 5%.



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 problemet

Som sanna atleter bestämde sig Maurten för att om de inte 
kunde vinna på råstyrka så kunde de istället överlista sina 
motståndare – och vända ett problem till en styrka. Insikten 
var att omfamna problemet att många atleter använder 
Maurten i hemlighet eller vid sidan av sina sponsrade 
produkter, och att använda det för att skapa 
uppmärksamhet och intresse för varumärket.

Bygga på aspirationen till elitidrottare

För att nå målgruppen gjorde vi en kampanj som till synes 
riktade sig mot idrottstjärnorna de ser upp till och följer. Det 
officiella budskapet i kampanjen var att erbjuda ett diskret 
alternativ till alla de som vill använda Maurten trots att de 
sitter fast i andra samarbeten och sponsoravtal. Men den 
inofficella baktanken var såklart att på ett intressant sätt 
rikta världens blickar mot det faktum att många elitidrottare 
använder Maurten för att prestera på topp, och skapa 
samtal och ett intresse för varumärket.



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet
Vi ville göra så att Maurten upplevdes som den stora 
”inofficiella” sponsorn av elitidrottare världen över och så 
ett frö till fundering hos världens alla sportintresserade och 
amatöridrottare. Varje gång de ser en atlet vinna eller slå 
sitt personbästa så ska tanken slå dem – ”Använder 
hon/han Maurten?”.

Lansera en ny produktlinje som går emot strömmen

För att skapa förtjänt mediautrymme och upplevas som 
innovativa globala uppstickare lanserades en smart 
utveckling av produkten – utan logotyp. Att ta bort 
logotypen från ett relativt okänt varumärke kan tyckas vara 
idiotiskt. Men, tack vare syftet med den nya produktens 
existens drevs inte bara försäljning av denna, utan även 
originalprodukterna.

Kreativ lösning

Vår idé var att lansera produktserien Maurten Unofficial –
en anonymiserad variant av Maurtens produkter, med 
alltifrån anonymiserade förpackningar till sportdrycks-
flaskor med censurerade logotyper. Produkterna gick att 
beställa från en obrandad webbshop och få levererad i lika 
anonyma förpackningar. På så sätt kunde vi göra livet 
lättare för alla atleter som använder Maurten i hemlighet. 
Elitidrottare som är sponsrade av andra varumärken kunde 
nu fortsätta använda Maurten – utan att riskera sina viktiga 
sponsorkontrakt.

I en serie filmer fick vi också följa 3 riktiga, anonymiserade 
atleter – med censurerade ansikten och förvrängda röster 
likt ett reportage ur Uppdrag Granskning.



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

De anonymiserade produkterna och förpackningarna



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

Tre korta filmer (20 sek). Länk till lång version: 
https://www.youtube.com/watch?v=AW76gxNqH6M

https://www.youtube.com/watch%3Fv=AW76gxNqH6M


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.

Förhoppningen var såklart att den oväntade paketeringen skulle kittla intresset 
hos opinionsbildare som kunde förstärka genomslaget. Till vår lycka lyckades vi 
få rätt medier att skriva om Maurten Unofficial-projektet, vilket väckte stor 
uppmärksamhet runt om i världen. Budskapet om de anonymiserade 
produkterna nådde branschtidningar som nederländska Fonk och Adformatie, 
portugisiska Adnews, ryska Adindex och kinesiska Zhulanlan. Sportbloggar och 
sportsidor som portugisiska Liga Running och Record, brittiska Road, japanska 
Tomo Run. Budskapet gick också via sociala medier och nådde atleter även 
den vägen. Bland annat kommenterade elitidrottaren Brendan Lombard “Man 
this is epic. Changing the game.#maurtenathlete” och Sir Mo Farah, som 
officiellt använt Maurten tidigare, twittrade “Now you can fuel up the same way
as I do”. Slutresultatet? Vi aktiverade vår målgrupp, som köpte både de 
ursprungliga Maurten-produkterna och den begränsade utgåvan.



Påverkan = känslor lösningen väcker hos människor

Budskapet nådde både sport- och branschsidor världen över



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.

Kommunikationsmål

• SoMe: Kampanjen i SoMe nådde 9 miljoner människor. 
Detta var mer än dubbelt så mycket som målet. 
Källa: Facebook

• Driva trafik till hemsida: Antalet besökare till Maurtens
sajt ökade med 146% jämför med föregående period, 
vilket överträffade det uppsatta målet med 100%. 
Källa: Google Analytics

• Försäljning: Totala intäkter på sajten ökade med 28% 
– 460% över det uppsatta målet. 
Källa: Google Analytics

Extra

Den begränsade kampanjutgåvan av Maurten Unofficial
fick beställningar från hela världen och sålde slut. Utöver
försäljningen från Maurtens egna hemsida tog även andra 
återförsäljare in den begränsade den kampanjutgåvan i 
sitt sortiment, bland annat spanska Nutrition Pro och 
franska Triathlon Store.

Vi lyckades helt enkelt med ett snudd på omöjligt reptrick 
– att bygga ett varumärke genom att ta bort det. Genom 
att göra Maurten anonyma, gjorde vi varumärket mer känt 
än någonsin.

https://3nutritionpro.com/278-maurten-unofficial
https://www.triathlonstore.fr/nutrition/10003248-maurten-maurten-unofficial-gel-100-boite-x12.html


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

