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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.

Trots att Burger King var trea på bollen med att lansera 
växtbaserade burgare lyckades de slutligen övertyga båda 
huvudkonkurrenternas (Max och McDonalds) kunder att besöka 
Burger King istället.  

Men inte nog med det, besökarna utgjordes också till stor del av 
unga kvinnor, målgruppen Burger King i flera år kämpat för att 
få att besöka restaurangerna.  

I slutändan hade lösningen, det innovativa mealet 5050 där 
man inte visste vilken produkt man köpte, både lyft 
försäljningen med 28% och fått svenskarna att se på 
varumärket annorlunda genom att få stor publicitet i både 
Sverige och utomlands.



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.

Utmaningar: 

Vegetariska och växtbaserade matprodukter har ökat 
explosionsartat under de senaste åren. Det finns redan 
massor av olika alternativ på marknaden att välja mellan. 

Burger King (BK) såg en stor försäljningspotential med att 
erbjuda den typen av produkter i sitt sortiment men stod 
också inför några utmaningar när de lanserat två nya 
växtbaserade burgare i början av sommaren: 

1. Konkurrenterna hade redan lanserat liknande produkter. 

2. BK hade flera gånger mindre marknadsbudget än Max 
och McDonalds och riskerade att försvinna i bruset. 

3. Instinktivt vill svenskarna helst välja Max eller 
McDonalds framför Burger King*. 

4. Studier** visade att de som i störst utsträckning 
förväntades köpa produkterna var tjejer under 30 som 
definierade sig som flexitarianer – den målgrupp som 
Burger King historiskt haft svårast att nå.

* Tracking fast food Sverige, 2018/19, Kantar 
**Undersökning kring växtbaserad kost och fast food, 2018-12-19, NEPA



Utmaning, syfte och mätbara delmål

Syftet för aktiviteten var tudelat:  
Dels att få fart på försäljningen av de nya växtbaserade 
produkterna. Men också att få fler att kunna tänka sig att 
välja Burger King övertid. 

 
Värdekedjan för de mätbara delmålen var: 

1. Observation 
Minst 50% av befolkningen behövde uppmärksamma 
aktiviteten (enligt tidigare konverteringar). 

2. Uppleva god smak 
Studier* visade att den största barriären var att folk inte 
trodde att växtbaserade produkter skulle smaka gott. Av de 
som observerat aktiviteten behövde tre gånger så många 
än de som inte sett den behöva känna att BK hade godare 
växtbaserade burgare än både Max och McD. Dubbelt så 
många av de som observerat aktiviteten skulle också 
generellt inse att BKs produkter smakar gott relativt de 
som inte sett aktiviteten. 

3. Ökad tänkbarhet 
Av de som sett aktiviteten behövde vi se en 10% ökning av 
tänkbarhet relativt de som inte sett den. Samt för att inte 
tappa marginaler, känna att det är värt att betala mer för 
växtbaserade produkter hos BK än hos konkurrenterna 
(samma 10% ökning mellan sett och inte sett).  

4. Nya kunder 
Vi behövde locka konkurrenternas besökare, 1 av 10 
köpare behövde vara regelbundna Max-besökare. Men 
också fler kvinnor behövde komma in, försäljningsstatistik 
av snittprodukten visade att fördelningen för närvarande 
låg på 76% män och 24% kvinnor. 30% av försäljningen 
skulle vara till kvinnor, målgruppen BK tidigare hade haft 
svårt att övertyga.  

5. Direkt försäljning 
Och slutligen ville vi lyfta försäljningen av de växtbaserade 
produkterna med 10% för att skapa lönsamhet. 

*Undersökning kring växtbaserad kost och fast food, 2018-12-19, NEPA



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.

Det första vägvalet och insikten handlade om vilka man 
skulle prioritera för att växa. Rent affärsmässigt är 
flexitarianer prio 1 eftersom de utgör en större del av 
befolkningen än vad vegetarianer och veganer gör*. Det 
får konsekvenser för vad man pratar om och hur.  

Den andra insikten och vägvalet handlade om vad vi 
skulle trycka på för att övertyga dem om att BK var rätt. 
Det är stor skillnad på vad människor säger och vad de 
INTE säger är anledningen till att handla växtbaserat.  

De flesta flexitarianer vill handla växtbaserat pga av etiska 
skäl, miljöskäl osv. Dvs man vet redan rent rationellt varför 
man ska köpa växtbaserade produkter.  

Men det som hade hänt var att de flesta redan hade 
provat liknande produkter och tyckt att det smakat äckligt. 
Den stora barriären och det som i slutändan får människor 
att agera är om de tror att de ska smaka gott eller inte. Det 
löftet behövde vi mao ge till konsumenten för att de skulle 
välja oss framför andra (en stor skillnad mot ex veganer/
veteraianer som väljer på andra premisser). 

*Undersökning kring växtbaserad kost och fast food, 2018-12-19, NEPA



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

Utgångspunkten blev att bevisa att det inte var någon 
skillnad på de nya växtbaserade produkterna mot BKs 
andra produkter. Att de är så lika att du inte kan smaka 
någon skillnad. Först då skulle vi kunna övertyga de med 
tveksamma smakerfarenheter att våga välja de nya 
produkterna.  

Vi uppfann helt enkelt en helt ny typ av meal: 50/50. Ett 
meal där du inte visste vad du beställde. Det var 50% 
chans att du fick växtbaserat och 50% chans att du fick 
något köttbaserat. Det kritiska ögonblicket framför kassan 
gjordes till en utmaning som avdramatiserade valet och 
visade att det inte var någon skillnad i smak. 

För att få veta vad du fått var du tvungen att först smaka 
och sedan ladda ner BKs app och där gissa en gång vad 
du fått. Därefter fick du, via att scanna en 
symbolavkännare, slutligen veta vad du ätit.  

Tanken med det var att det skulle bli en 
konversationsstartare mellan människor; både kring om de 
själva kan känna skillnad och genom att Burger King 
skapat produkter som är så bra att man inte kan utläsa om 
det är kött- eller växtbaserat. 

Reklamenheterna utgick från att förstärka gästernas 
reaktioner och att de inte kunde känna någon skillnad. 
Detta ackompanjerades av budskapet 100% smak, 0% 
kött och ”Våga inte känna någon skillnad”. En utmaning för 
dina smaklökar helt enkelt och något människor kunde 
testa själva men framförallt utmana sina kompisar kring.  

Aktiviteten utgick från en mix av PR, rörligt, utomhus, 
social media och Burger Kings egna kanaler. 

* Undersökning kring växtbaserad kost och fast food, 2018-12-19, NEPA



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

Casefilm: https://vimeo.com/407464284/f8022e51b1

https://vimeo.com/407464284/f8022e51b1


Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

Exempel publicitet Sverige Exempel publicitet globalt
Reklamfilm:  

https://vimeo.com/407464766/db1a6419e4 

Menyskylt i restauranger Exempel inlägg i social media

https://vimeo.com/407464766/db1a6419e4


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.

Först och främst skapade aktiviteten direkta reaktioner 
långt utanför Sveriges gränser. Publiciteten uppmättes till 
2 miljarder impressions. Människor skrev om aktiviteten, 
de gjorde videos och de utmanade varandra. En kakafoni 
av känslor helt enkelt som uttrycktes rakt ut i etern, det 
finaste betyget vi kunde få. Det var det yttersta exemplet 
på att vägvalen vi tagit gav effekt och gav den publiciteten 
vi behövde för att överrösta våra konkurrenter som hade 
större investeringar. 

När vi utvärderade aktiviteten var hela 63% positiva till 
aktiviteten (liking) och endast 10% negativa.



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.

Resultatet lät inte vänta på sig! Greppet tog fart. Svensk 
och utländsk press snappade tidigt upp att vi lanserat en 
helt ny produkt; mealet där man inte visste vad man fick – 
och att man själv inte fick veta vad man fått förrän man 
gissat proteinet. Det spekulerades vilt om man själv skulle 
klara utmaningen och hur Burger King kunde göra ett så 
vågat utspel.  

Kampanjmätning, 26 aug-1 sept 2019, Norstat 
Försäljnings.- och besöksdata, Burger King internt



Framgång = affärsvärde som tillförs företaget 

Vi såg att vi fick resultat genom hela värdekedjan: 

1. Observation:  
Publiciteten uppmättes till 2 miljarder impressions. Vi hade 
med andra ord fått en otrolig räckvidd även utanför 
Sverige.  

Men det är ju inget värt om inte svenskar sett det vi gjort. 
När vi mätte observationen kunde vi se att 63% av 
svenskarna sade sig sett initiativet på något sätt. Vi hade 
därmed gjort något som observerats och satt sig på 
minnet och slagit målet med 26% 

2. Uppleva god smak  
När vi jämförde gruppen som observerat mot de som inte 
sett något kunde vi se en tydlig attitydförändring.  

Godare växtbaserat än Max: 1500% skillnad! 327% över 
målet. Godare växtbaserat än McD: 1100% skillnad! 220% 
över målet.  
Ingen skillnad i smak mellan andra produkter: +247% 
skillnad. 73% över målet. 

3. Ökad tänkbarhet  
Tänkbarhet: 49% skillnad. 390% över målet.  
Värt att betala mer för: +575% skillnad. 260% över målet. 

4. Nya kunder  
När vi fördjupade oss i försäljningssiffrorna såg vi att 41% 
var unga kvinnor medan 59% män. 37% över målet!  

Och när vi bröt ner alla köpare av de växtbaserade 
burgarna såg vi en 160% ökning av regelbundna Max-
kunder (1 av 4 köpare) och en 18% ökning av McDonalds-
kunder (1 av 5 köpare). 

5. Direkt försäljning  
Försäljningen hade också tagit fart. När vi lanserade 
50/50-mealet lyckades vi också skapa en extra försäljning 
av de växtbaserade produkterna med 28% per dag utan 
att kannibalisera på andra produkter. 180% över målet. 
Detta var helt nya besökare som lockats in endast för 
denna produkt.  

Kuriosa: 44% gissade fel på vilken typ av kött/växtbaserat 
man just ätit. 

Kampanjmätning, 26 aug-1 sept 2019, Norstat 
Försäljnings.- och besöksdata, Burger King internt



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

mailto:bidrag2020@stratawards.com
http://www.stratawards.com

