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Min Stora Dag uppfyller önskningar och sprider livsviktig glädje till barn 
med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Ta fram en idé för en digital utomhuskampanj som ökar engagemang 
och insamling till Min Stora Dags arbete. 

Konvertera fler givare. Idag är det endast en dryg procent av de som 
säger sig vilja stödja organisationens arbete som gör det.

Inför och i samband med ”Barn på sjukhusdagen” den 6 April 2023. 

Digital utomhuskampanj inom Ocean Outdoors urval. 

Ni lämnar in ert bidrag via ett onlineformulär som ni finner på 
tävlingssidan här:
oceanoutdoor.se/dcc/dcc-2022-students
 
Alternativt om ni vill gå direkt till formuläret:
https://form.jotform.com/222572890022351
 
På tävlingssidan finns även mer info kring hur man är med och tävlar, lite 
templates och länkar till användbara mallar för att göra mockups mm.

21:a oktober 23.59

BAKGRUND:

BRIEF:

UTMANING:

NÄR:

MEDIA:

INLÄMNING:

DEADLINE:

Hitta fler givare till MIN STORA DAGS
arbete genom en idé till
en digital utomhuskampanj.

http://oceanoutdoor.se/dcc/dcc-2022-students
https://form.jotform.com/222572890022351


 Enligt undersökning från Giva Sverige ligger 
Min Stora Dags givarvilja idag på 19 %. Det är högre än ex-
empelvis Hjärnfonden och Operation Smile, två mycket 
framgångsrika insamlingsorganisationer med årliga intäk-
ter om 232 respektive 168 mkr.
  
 Hur många är det då som faktiskt stödjer oss idag? 
Under 2021 samlade vi in 36 miljoner kronor. Ca 20 000 
personer skänkte en eller flera gåvor. Eller med andra ord, 
en dryg procent av de närmare 1,4 miljoner personer som 
säger sig kunna tänkas stödja oss (19 % av Sveriges vuxna 
befolkning). Det ger en tydlig bild av vår potential och en ty-
dlig fingervisning om hur vi behöver utvecklas för att nå vårt 
insamlingsmål. 

 En av de viktigaste frågorna för att kraftigt kunna 
öka våra intäkter är kopplingen mellan Min Stora Dag och 
vårt beroende av gåvor. När vi får människor att förstå det 
sambandet kommer vi uppnå avsevärt högre effekt i alla 
insamlingsinsatser. Vår stora utmaning är inte varumärket, 
det är heller inte viljan att bidra – det är att skapa faktisk 
handling. Engagemanget till vår fråga måste följas upp med 
känslan av att ”jag kan göra skillnad och jag gör skillnad gen-
om att bidra”. Målet att få till en aktivering ska genomsyra 
vår övergripande kommunikation.  

VÅR UTMANING

 Vi vill att alla som brinner för barn, som vill göra 
gott för barn som har det svårt, ska vilja och kunna engag-
era sig för vårt arbete – på det sätt som passar just deras 
förutsättningar och med en övertygelse om, och frekventa 
bevis på att deras insats gör verklig skillnad och skapar livs-
viktig glädje.  

 Min Stora Dag skapades för barnen och det är för 
barnen vi finns. Att uppfylla önskningar för barn som lider av 
allvarliga sjukdomar och diagnoser är kärnan i vår identitet. 
Utifrån ett insamlingsperspektiv översätts det till att vi ska 
möjliggöra för alla som vill engagera sig att göra just det. 
Dom är en del av vår verksamhet och ska alla förstå den 
fantastiska kraft deras stöd skapar, det är tillsammans vårt 
arbete är möjligt.  

 Vi har redan idag tillräckligt hög varumärke-
skännedom och givarvilja (andel av befolkningen som säger 
sig vilja bidra) för att kunna öka våra intäkter markant. Vårt 
grundproblem är att för få faktiskt bidrar. Vi är en av de in-
samlingsorganisationer som har störst potential mellan de 
som säger sig vilja bidra och de som de facto gör det. Att 
ändra på det, att förädla viljan att bidra till ett faktiskt ager-
ande och engagemang, är vår enskilt viktigaste faktor för att 
lyckas.  

ER UPPGIFT...

 Vi behöver får fler personer att gå från att vilja 
hjälpa Min Stora Dag, till att faktiskt göra detta. Med hjälp av 
er problemlösning och kreativitet kan vi genom digital out 
of home ta ett unikt grepp i det offentliga rummet. 

 Vi vill åstadkomma detta i samband med ”Barn 
på sjukhusdagen” som infaller den 6 april. En dag då Min 
Stora Dag vill uppmärksamma alla barn i vår målgrupp som 
spenderar en stor del av sin barndom på sjukhus. 

 Tidigare år har vår kommunikation fokuserat 
enkom på kännedomsbyggande. Att berätta hur det är att 
vara ett barn på sjukhus. Att förklara Stora dagars positiva 
påverkan på barnet och beskriva vårt nära samarbete med 
sjukhusen. 

 Nu vill vi göra perioden som leder fram till den här 
dagen till Min Stora Dags. Vi vill få potentiella givarna att 
känna att de kan hjälpa barn på sjukhus att få stärkande, 
livsviktig glädje genom att stötta vårt arbete.

 Vi kan öka engagemanget för vår verksamhet och 
målgrupp, konvertera det till insamling och därefter skapa 
många nya glädjegivande Stora Dagar för kämpande barn!

 Viktigt att tänka på när ni arbetar med era idéer är 
att de faktiska drömmarna/ upplevelserna som Min Stora 
Dag skapar alltid utgår från barnens egna önskningar och 
intressen. Och de äger sällan rum på sjukhus. En Stor Dag 
kan vara allt mellan himmel och jord. Ett idolmöte, en resa 
till värmen, en specialbyggd trädkoja, att få hjälp att bestiga 
Kebnekaise. Ofta genomförs de tillsammans med familjen 
utanför sjukhuset.



BAKGRUND, MIN STORA DAG
 

 Min Stora Dag uppfyller önskningar och sprider livsviktig glädje till barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. 
Organisationen bedriver en rikstäckande verksamhet sedan drygt 20 år tillbaka som består av skapandet och förmedlandet 
av så kallade Stora Dagar – upplevelser som stärker, stöttar, lindrar, tröstar och inte minst fyller på glädjereserverna hos 
barn som kämpar i en tuff vardag. Vårt hjälparbete finansieras helt av insamlade medel, från privatpersoner, företag och 
stiftelser, och behovet av vår hjälp har ökat markant de senaste åren.

 Att på grund av en sjukdom eller diagnos behöva åka till sjukhuset oftare än till skolan eller fotbollen är tungt. Det 
avbrott som en Stor Dag ger är inte bara uppmuntran och glädje för stunden. En Stor Dag sätter barnet i fokus, och skapar 
samtidigt livsviktig glädje, kraft och värdefulla minnen som lever kvar länge. För en del barn är en Stor Dag en sällsynt 
möjlighet att få en stärkande paus från sin sjukdom. För vissa ett unikt tillfälle att få energi av roliga aktiviteter tillsammans 
med andra i samma situation. För några få är det den sista chansen att uppfylla en dröm. För alla är en Stor Dag en positivt 
livspåverkande upplevelse som ger uppmuntran, styrka och inspiration att orka fortsätta kämpa. 

• Min Stora Dags vision är att alla barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser ska få en Stor Dag. 
• Syftet med verksamheten är att sprida glädje och ge extra kraft till dessa barn genom ett avbrott i en tuff vardag. 
• Stiftelsens viktiga huvudmål är att genom skapandet och utdelningen av glädjefyllda upplevelser, göra positiv skillnad 

för barn som kämpar. 

 Upplevelserna som Min Stora Dag planerar och arrangerar kan se väldigt olika ut. Vem som önskar sig vad, eller 
när det behövs, varierar och därför har Stora Dagar olika utformning och omfattning. Stora Dagar utgår från barnens egna 
önskningar och intressen och kan vara allt mellan himmel och jord. Ett idolmöte, en resa till värmen, en specialbyggd 
trädkoja, att bestiga Kebnekaise. Gemensamt för alla Stora Dagar är att de utformas och genomförs för att de på det bästa 
och mest högkvalitativa sättet ska skänka glädje och kraft
 
 Min Stora Dags målgrupp är stor. Vi vänder oss till åldersgruppen 4-18 år, och inkluderar över 140 olika livs-
påverkande sjukdomar och diagnoser så som cancer- och hjärtsjukdomar, diabetes, mag- och tarmsjukdomar,  psykisk ohälsa 
samt neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism och adhd. Ett stort antal barn har dubbel- eller trippeldiagnoser. 
 
 Min Stora Dag har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med alla barnsjukhus i hela landet och med många 
barn- och ungdomsmottagningar. Sjukvårdspersonal hjälper oss att nå vår målgrupp, bland annat genom att nominera 
barn som har det extra svårt, ofta mellan olika behandlingsomgångar, till Stora Dagar. Glädjen från den Stora Dagen bygger 
upp barnens ork och motståndskraft. Det ges en paus i kampen och familjer får dyrbar tid ihop – de kan ladda sina batterier 
och skapa värmande minnen tillsammans. Något de alla kan hämta kraft ifrån när livet är extra tufft. 
 
 Sedan starten år 2000 har Min Stora Dag gått från att hjälpa 16 barn det första året till att under 2021 förverkliga 
Stora Dagar för 8 255 barn. Med hjälp av vårt medicinska råd har vi gjort efterforskningar i hur många barn som idag faktiskt 
ingår i vår stora målgrupp. Resultatet visar att det idag lever cirka 200 000 barn och unga i Sverige med allvarliga sjukdomar 
och diagnoser som på olika sätt gör ont och försvårar livet. Vi har mer än fördubblat antalet barn vi hjälper under de senaste 
åren, men betydligt fler barn än vad vi har möjlighet att hjälpa i nuläget behöver en Stor Dag.

 Vår vision är att alla barn i vår målgrupp ska få en Stor Dag och i en nyligen formulerad flerårsstrategi är målbilden 
att vi fortsätter skala upp våra insatser och genomför Stora Dagar för 20 000 barn år 2028. För att lyckas måste vi kraftigt 
öka våra insamlade medel, från dagens nivå kring 35 mkr/år till 100 mkr/år. 

 I tider av mörker, oro, krig och katastrof sticker Min Stora Dag ut genom att stå för ljus, glädje och framtidshopp. 
Under 2022 har vi förstärkt vår kommunikation med budskapet Livsviktig glädje. Det är vad våra upplevelser skapar för våra 
barn, det är vad våra givare skapar genom deras stöd och det är vad vår kommunikation till dom ska belysa. En gåva till oss 
idag uppfyller drömmar och skapar livsviktig glädje i närtid, och i vårt närområde, för tusentals barn som kämpar runt om i 
landet varje år.


