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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.

Norrlands Guld är som Sveriges mest sålda öl hårt 
konkurrensutsatt, särskilt av billigare alternativ inom 
kategorin. Utmaningen var därför att, med begränsade
resurser för media, stärka positionen som den ”sociala 
ölen” för att därmed öka betalningsviljan utan att tappa i 
volym. 

Genom att hitta en konkret lösning på ett samtida problem –
avbokandet - lyckades Norrlands Guld få 30 000 personer 
att skicka juridiskt bindande avtal till varandra. Det bidrog till 
att Norrlands Guld stärkte sin position och ökade sina 
volymandelar med 1,5 procentenheter. 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=g182qfUWz7g

https://www.youtube.com/watch%3Fv=g182qfUWz7g


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.

Hårt konkurrensansatta Norrlands Guld behövde på längre 
sikt kunna öka prisgapet mot billigare konkurrenter inom 
kategorin ”ljus lager”. För att inte tappa i volym krävs det 
därför att man successivt stärker betalningsviljan, vilket 
man gör genom att fokusera på att stärka två associationer 
som drivkraftsanalyser visar påverkar den; ”gemenskap” 
och ”kul/humoristiskt”. Dessa två attribut utgör grunden i 
Norrlands Gulds position ”den sociala ölen.”

Men det är flera konkurrerande varumärken som också vill 
kopplas starkare till ”gemenskap” och ”humoristiskt” så 
Norrlands Guld behövde hitta nya sätt att bli än mer 
distinkt och starkt förknippat med det. 

Samtidigt låg en stor utmaning i resurserna. För att skapa 
de effekter vi ville åt behövde vi en bred räckvidd, men 
denna gång hade man begränsade resurser till traditionell 
media. Vi behövde alltså få människor att engagera sig i 
kampanjen, för att generera förtjänad räckvidd som kunde 
komplettera köpt media.



Utmaning, syfte och mätbara delmål
Mätbara delmål sattes enligt följande: 

Stärkt position - Öka graden som Norrland Guld 
associeras med “gemenskap” och “kul/humoristisk” med 
minst 10 procentenheter vardera jämfört med gruppen som 
ej tagit del av kampanjen. 

Ökad betalningsvilja - Öka betalningsviljan med 10%, 
jämfört med gruppen som ej tagit del av kampanjen. 

Kampanjengagemang - Få minst 50 000 unika besökare 
till kampanjsajten under kampanjperioden och få minst 
5000 personer att aktivt engagera sig i kampanjen. 

Affärsmål:

Konkret affärsnytta/försäljning - Bibehålla 
volymandelarna inom kategorin ljus lager (i jämförelse med 
samma period 2018).

Det övergripande syftet med kommunikationskampanjen 
var alltså att få tillräckligt många människor att engagera 
sig i vår kampanj för att skapa en bred förtjänad räckvidd, 
för att på så sätt kunna stärka de prioriterade 
varumärkesattributen och därmed betalningsviljan. Detta
för att kunna öka prisgapet mot billigare konkurrenter inom 
kategorin och samtidigt försvara volymandelarna. 



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.

Strategiska vägval 
För att nå delmålen fattades ett antal strategiska beslut 
som påverkade lösningen:

1. Bygg vidare på Norrlands Gulds DNA. Norrlands Guld 
som varumärke har alltid haft en egen röst. En självsäker 
men ödmjuk röst som inte påverkas av kortlivade trender 
som andra hakar på. Norrlands Guld har sedan flera år 
varit gemenskapens förkämpe i flera lyckade kampanjer 
under konceptet ”När du vill vara tillsammans för en stund” 
och man har lyckats bygga en stark position som ”den 
sociala ölen”. Det skulle behållas – och växlas upp. 

2. Gå bortom traditionell ölreklam. Storytelling har länge 
varit, och är fortfarande, centralt i svensk ölreklam. 
Förutsättningarna för marknadsföring i kategorin gör att det 
inte går att vara krängig, utan man måste hitta andra sätt att 
aktivera målgrupperna. Kreativt historieberättande och 
världskapande är därför standardformulan. Det är i och för 
sig bra, men det har också skapat en kategorinorm som gör 
det svårt att förnya sig inom. Norrlands Guld behövde hitta 
ett sätt att gå bortom traditionell storytelling för att kunna 
prata om gemenskap på ett nytt sätt, och därmed kunna 
påverka betalningsviljan.



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet
3. Skapa bred räckvidd med begränsade resurser.
Norrlands Guld har en bred målgrupp av öldrickare i alla 
åldrar i vårt avlånga land, och behöver därför räckvidd för 
att skapa effekt. Denna gång hade man dock begränsade 
resurser att köpa traditionella breda medier för. Så det 
behövdes en lösning som kunde generera kompletterande 
förtjänad räckvidd till den media som köptes. Det blev ett 
ingångsvärde att ta hänsyn till i det kreativa arbetet. 

4. Påverka bargästerna. Barerna är en extremt viktig del 
av Norrlands Gulds försäljning och står för en stor del av 
volymerna. Samtidigt fokuserar många av konkurrenterna i 
kategorin främst på att driva försäljning på Systembolaget. 
Även om vår kampanj över lag behövde påverka rätt 
attribut för att driva försäljning även på Systembolaget, såg 
vi en möjlighet i att hitta en unik vinkel genom att rikta vår 
kommunikation mot bargästerna som främsta målgrupp. 

Bärande insikt – Ölen som aldrig blir av 
Norrlands Guld är den sociala ölen, som är till för att 
avnjutas i gott sällskap. Samtidigt lever vi i en 
avbokningskultur där inget någonsin riktigt gäller. New 
York Times kallade det för ”The Golden Age of Bailing”, 
och här i Sverige finns ett uttryck som sammanfattar 
fenomenet bättre än något annat – nämligen ”ta en öl nån 
gång”. I princip alla kan känna igen sig i att man bokar in 
en öl som sedan bokas om, eller av, eller slentrianmässigt 
rinner ut i sanden. För Norrlands Guld är detta dåligt ur en 
affärssynvinkel, varje avbokad öl är ju en potentiellt 
förlorad försäljningsintäkt. 



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet
Lösning – Ett juridiskt bindande ölavtal
Om Norrlands Guld på allvar ska positionera sig som den 
sociala ölen är också avbokningarna ett bredare problem 
än så. Hur ska vi någonsin komma närmare och skapa 
gemenskap med varandra om vi aldrig ses? Det var därför 
relevant för Norrlands Guld att i en kampanj ta strid mot de 
eviga avbokningarna – och skapa en plattform som 
underlättar för folk att träffas oftare. Vi bestämde oss därför 
för att skapa ett verktyg som kan hjälpa folk att hålla sitt 
ord, och faktiskt ta den där ölen. 

Vi anlitade därför juristbyrån SYNCH för att skapa ett 
juridiskt bindande ölavtal, skräddarsytt för idén, men också 
helt i enighet med avtalsrättens diverse praxis och 
standard. Vi byggde sedan en digital tjänst, ölavtalet.se, 
där man kunde ingå juridiskt bindande öl med sina vänner 
genom att komma överens om tid, plats och bar – och 
sedan enkelt signera med BankID. 

Att det var just en digital tjänst, enkelt åtkomlig i alla miljöer 
– även krogen – för alla med en mobil, var lika medvetet 
som kritiskt för framgången. Det ökade tillgängligheten och 
relevansen för tjänsten, samtidigt som det möjliggjorde 
koppling till Bank ID – en tjänst de flesta känner igen och 
litar på – som ökade trovärdigheten för avtalet. Det hade 
helt enkelt inte kunnat göras på ett annat sätt. 

I kontraktet rekommenderades en Norrlands Guld 
Alkoholfri, men rent juridiskt kunde kunderna lika gärna ta 
en juice, bubbelvatten, en kaffe eller en annan alkoholfri öl. 
Juridiskt sett var själva träffen som var bindande, eftersom 
det mänskliga mötet var det viktigaste för Norrlands Guld. 
Även om kampanjen på ytan pratade om att ta en öl, så 
handlade den främst om att ta sig tid – för varandra. 

Ölavtalet.se var navet i kommunikationen som även syntes 
i TV, rörligt digitalt, sociala kanaler, utomhus, print och PR.



Lösning = resultat av strategiska vägval och kreativitet

h"ps://www.youtube.com/watch?v=dIkDjma38ZI

h"ps://www.youtube.com/watch?v=g182qfUWz7g

https://www.youtube.com/watch%3Fv=dIkDjma38ZI
https://www.youtube.com/watch%3Fv=g182qfUWz7g


Påverkan = känslor lösningen väcker hos människor
Gensvaret blev enormt. Ölavtalet blev 
snabbt en av förra årets mest omtalade 
kampanjer och uppmärksammades i både 
nationell och internationell media (vi 
bearbetade stora amerikanska nyhetssajter 
för att det i sin tur skapar uppmärksamhet i 
både sociala och traditionella medier här i 
Sverige). 

Journalister skrev och influencers började 
bjuda in varandra. Det skrattades mycket 
och diskuterades flitigt om detta 
okonventionella avtal verkligen var på 
riktigt. Därmed fick inte bara Norrlands 
Guld den välbehövliga extra 
kampanjräckvidden, man tog verkligen 
rollen som den sociala mittpunkten i många 
sammanhang. Den lilla investeringen som 
hade gjorts i PR betalade tillbaka sig 
mångfaldigt, både räckviddsmässigt såväl 
som budskapsmässigt. Kampanjmätning av Nepa, Norrlands Guld/Spendrups Bryggeri AB, juli 2019



Påverkan = känslor lösningen väcker hos människor

https://www.globallegalpost.com/big-stories/sweden-
introduces-beer-contract-47951793/

https://6abc.com/beer-contract-norrland-guld-swedish-
happy-hour/5333121/ https://www.unilad.co.uk/life/flakey-friends-can-be-sued-for-

bailing-on-the-pub-from-today/

https://www.globallegalpost.com/big-stories/sweden-introduces-beer-contract-47951793/
https://6abc.com/beer-contract-norrland-guld-swedish-happy-hour/5333121/
https://www.unilad.co.uk/life/flakey-friends-can-be-sued-for-bailing-on-the-pub-from-today/


Framgång = affärsvärde som tillförs företaget 
Kampanjen blev en stor succé och bidrog till att stärka 
Norrlands Guld som varumärke, vilket inte bara bidrog till 
att bibehålla försäljningen, utan till och med öka den. 

Kampanjen gav följande resultat kopplat till målen: 

1. Stärkt position – Hos den grupp som tog del av 
kampanjen ökade den grad till vilken Norrlands Guld 
associeras med “gemenskap” med 17 procentenheter (7 
procentenheter mer än målet) samt “kul/humoristisk” med 
25 procentenheter (15 procentenheter mer än målet). 

2. Ökad betalningsvilja - Betalningsviljan ökade med 14 
procentenheter i gruppen som tog del av kampanjen – 4 
procentenheter över målsättningen.

3. Kampanjengagemang – Ölavtalet.se genererade 200 
000 unika besökare under kampanjperioden (fyra gånger 
mer än budgeterat mål). Över 30 000 personer skapade 
och skickade ölavtal (fem gånger smer än budgeterat mål). 
Trots begränsade resurser i media uppmättes ett 
observationsvärde på 66%. 

Som sagt lyckades även kampanjen bidra till positiva 
volymeffekter:

4. Konkret affärsnytta/försäljning: Volymandelarna inom 
kategorin ”ljus lager” ökade med 1,5 procentenheter, en 
ökning med 18,7%, jämfört med samma period 2018  
(målet var att bibehålla volymerna). På årsbasis innebär 
det en potentiell ökning på ca + 90 MSEK.
Källor:
Kampanjmätning av Nepa, Norrlands Guld/Spendrups Bryggeri AB, juli 2019
Artdisk fr Systembolaget 201806-201807 vs. 201906-201907



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

