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Forord 

I en konstant foranderlig branche er det essentielt at være skarp 
og ikke mindst at have fingeren på pulsen for at kunne produce-
re målbare resultater med en positiv effekt på bundlinjen. Som 
altid har dette været formålet med Advertising Effectiveness 
Award og igen i år har vi kåret de bedste eksempler på, hvordan 
kreativitet og markedsføring kan gøre en forskel for både an-
noncør og bureau. 

I år er det 14. gang Advertising Effectiveness Award uddeles og 
meget er sket siden AEA blev afholdt første gang. Udviklingen 
har både budt på nye udfordringer og muligheder for branchen. 
Casene viser, at de danske bureauer på flot vis har løftet opga-
ven, og at de bliver bedre år for år. I år kan vi samtidig glæde os 
over, at ROI fylder mere i beskrivelserne og at beregningerne 
er blevet mere gennemarbejdede. Netop derfor har det været 
en svær udvælgelsesproces, der er gået forud for shortlisten. 
Deltagercasene er fyldt med faglig nysgerrighed, iderigdom og 
solide resultater, og derfor har de alle fuldt fortjent at vinde. 

De ti kampagner som i 2015 har vundet juryens gunst beviser 
desuden, at man med flid, kreativitet og ikke mindst en målrettet 
strategi kan ændre holdninger, sælge, involvere og ikke mindst 
skabe værdi for kunderne.  

Udgivelsen af Reklamen til Eksamen er derfor et inspirationska-
talog over og et pejlemærke for, hvor branchen er lige nu og 
hvor den er på vej hen. Det er en bog der på flotteste vis, illustre-
rer værdien af bureauernes arbejde. 

I år har en ny og kompetent AEA jury set dagens lys. Samtlige 
medlemmer af juryen har lagt et stort, seriøst og uvurderligt 
stykke arbejde i at læse og vurdere alle de indsendte cases. Jeg 
er ikke i tvivl om, at det har været både hårdt og spændende at 
læse sig igennem alt det indsendte materiale for til sidst at ud-
vælge de ti vindere. I skal have en stor tak for jeres indsats og for 
at bidrage med hver jeres viden og virkelyst. 
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Slutteligt skal der naturligvis også lyde en stor tak til alle jer, som 
har knoklet med at få skrevet casene og dokumenteret jeres ef-
fektfulde arbejde. 

Vi håber, at bogen fortsat vil være med til at inspirere og dygtig-
gøre på uddannelserne såvel som i branchen. 

God fornøjelse og rigtig god læselyst.

Mona Juul
Formand for Kreativitet & Kommunikation
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Formål og regler

For de begavede, professionelle og talentfulde mennesker på 
de danske bureauer, er det spændende og udviklende at arbej-
de med reklame. 
Men reklame har altid et formål. Det er at skabe resultater, flytte 
varer, mennesker og holdninger, ændre adfærd og at gøre en 
forskel gennem målbare resultater!

Formålet med Advertising Effectiveness Award er:

•  at dokumentere, at seriøs og kreativ reklame virker
•  at skabe forståelse for den afgørende rolle, reklame, branding 

og markedsføring spiller for virksomhedernes muligheder for 
at opnå de forretningsmæssige mål

•  at kaste lys over, hvordan markedsføring virker og forbedrer 
metoderne til vurdering af effekten af reklame og branding

Ud af de 20 shortlistede cases, udvælges 10 vindere, heraf én 
Grand Prix vinder. Diplomer og statuetter uddeles til både an-
noncører, reklamebureauer og mediabureauer. 

Helt overordnet vurderer juryen, med udgangspunkt i behørigt 
dokumentationsmateriale, om den vedtagne marketingkommu-
nikationsindsats der er beskrevet i casen, har været en fornuftig 
og målbar investering for virksomheden. Juryen lægger derfor 
vægt på, at der i casen er påvist en sammenhæng mellem ind-
sats og forretningsmæssige resultater.

Juryen arbejder ud fra en erkendelse af, at det langt fra altid er 
muligt at påvise en entydig og direkte sammenhæng mellem 
marketingkommunikationsindsatsen og virksomhedens kortsig-
tede økonomiske bundlinje. Juryen anerkender derfor, at resul-
taterne kan dokumenteres ved hjælp af andre performancemål 
end blot de rent profitmæssige, hvis dette sker på en måde, der 
sandsynliggør et langsigtet forretningsmæssigt udbytte af ind-
satsen.
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Juryen er indifferent overfor budgettets størrelse og alene op-
taget af, om casen lever op til Advertising Effectiveness Awards 
grundlæggende kriterier: Lykkes det for marketingkommunika-
tionsindsatsen at skabe den ønskede og dokumenterbare mer-
værdi for virksomheden.

Dommerne har hver især læst og sat sig ind i det omfattende 
case-materiale. Et kæmpe arbejde, som vi i reklamebranchen er 
dem dybt taknemmelige for.

AEA 2015 er gennemført af Kreativitet & Kommunikation, og 
sponsoreret af TV2, YouTube og Post Danmark.

Samarbejdet med Copenhagen Business School er udvidet 
med Advanced Project Work. Det betyder, at ikke alene anven-
des de bedste cases i undervisningen, men de studerende på 
Marketing Communication Management linjen skriver selv cases  
i samarbejde med bureauerne og er dermed med til at sætte 
standarden for fremtidens reklame- og marketingsfolk.

Juryen, der har foretaget den krævende udvælgelse, bestod af:
Morten Albæk (formand), Co-founder/CEO, Voluntas Investment 
Management & Advisory
Karen Hækkerup, Direktør, Landbrug og Fødevarer
Kim Nøhr Skibsted, Group Vice President, Grundfos Holding
Susie Møller Hjort, Datterselskabschef, North America Arla Foods 
Ingredients Inc.
Mogens Bjerre, Associate Professor CBS – Department of 
Marketing
Jesper Bjerre, Direktør marked, PFA Pension
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Nederen forældre

Reklamebureau: & CO. 
Annoncør: RÅDET FOR SIKKER TRAFIK
 TRYGFONDEN
Mediebureau: ORCHESTRA
Forfattere: Johan Køhler
 Ulrik Drejsig
 Thomas Christenson - tc@andco.dk - 40313905
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Executive Summary

Hvis man vil holde sig gode venner med folk, er der en grænse, 
som man aldrig bør overtræde: Man blander sig ikke i andres 
børneopdragelse. 

Så godt som alle, der fra tid til anden i velmenende uviden-
hed kommer til at bryde grænsen, bliver sat isnende på plads. 
Man gør det ikke. Selv fortalere for revselses-retten stikker ho-
vedet frem en gang imellem og beviser, at det gerne tager en 
generation eller to at ændre noget betydeligt. 

I det lys og uden sammenligning i øvrigt må kampagnen Ne-
deren Forældre siges at være en mønsterbryder, da det er lyk-
kedes at ændre danske forældres selvbillede og perception af 
forældrerollen ganske betydeligt på meget kort tid.  

Kort fortalt havde 37 %1 af den primære målgruppe på 
558.000 forældre med børn mellem 8 og 12 år ændret syn på 
forældre rollen, efter at kampagnen havde kørt i 2 måneder. 

46 % havde havde snakket med deres børn om kampagnen, 
og ikke mindre end 25 % af den primære målgruppe havde spe-
cifikt taget snakken om cykelhjelmen med deres børn på bag-
grund af kampagnebudskabet. 

Desuden blev kampagnen kreativt og mediastrategisk byg-
get op på en sådan måde, at det lykkedes at skabe et cost of 
engagement på bare 12 kr. og et effektueret holdningsskifte for 
blot 22 kr. stykket2. 

Der er mange grunde til, at kampagnen har præsteret så flot, 
og de vil alle sammen blive gennemgået i det følgende. Fokus 
i casen er i særdeleshed på styrken af en stærk menneskelig 
indsigt som omdrejningspunkt for kommunikationen. Dermed 
ønsker vi at fremvise, at forstår man dem, man taler til, er det 
nemmere at få dem til at handle. Selv når barren er sat så højt, at 
man vil have forældre til at revurdere deres egen rolle.

Historien starter dog et helt andet sted, da briefen ikke var et 
opdrag til forældre, men et meget konkret problem. 

1 De 37 % dækker forældre der i ”nogen grad”, ”høj grad” og ”meget høj grad” har ændret syn på forældrerollen 

efter at have set kampagnen. Kilde: ”Effektmåling af Nederen Forældre”, Advice Analyse, okt. 2014, 800 respondenter. 

2 Til sammenligning er benchmark op mod 300 kr. for cost of engagement. Effektuerede holdningsskifter har vi 

ikke kunnet finde et fornuftigt benchmark for. Alle beregninger er belyst i afsnittet Resultater. 



REKLAMEN TIL EKSAMEN 15  ·    141

Strategiske udfordringer

”Rådets årlige tælling viser, at brugen af cykelhjelm falder 
markant, når børn er mellem 9 og 13 år gamle. 87 % af de 
mindre skolebørn bruger cykelhjelm i modsætning til kun 14 % 
af de 16-årige. Det svarer til, at mere end 40.000 børn stopper 
med at bruge hjelm hvert år.”

Problemet, som briefen fra Rådet for Sikker Trafik fremstillede, 
var klart: For første gang nogensinde var antallet af tweens, som 
bruger cykelhjelm, stagneret. Samtidig steg antallet af alvorlige 
uheld i selvsamme gruppe. Tallene påpegede et klart sammen-
fald mellem tre faktorer: 

1. Det tidspunkt børnene dropper cykelhjelmen.
2. Det tidspunkt hvor de begynder at cykle alene.
3. Og det tidspunkt hvor antallet af alvorlige uheld stiger. 

Løsningen var på papiret lige så simpel som problemstillingen: 
Mange alvorlige uheld vil få en mindre alvorlig udgang, hvis vi 
kan få børnene til at beholde hjelmen på bare en lille smule læn-
gere.
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Målsætning

Naturligvis er Rådet for Sikker Trafiks overordnede målsætning, 
at alle cyklister bruger cykelhjelm, og at de gør det hele tiden. 
Men målet med denne kampagne var helt målrettet at få hjel-
men på dagsordenen for de 8-12-årige. Børnenes eventuelle 
opgør med hjelmen skulle udskydes, så de kunne komme gen-
nem de allerfarligste år og nå at blive bedre trafikanter, inden 
hjelmen muligvis røg på hylden.

Eller som formuleret i briefen: 

”Kommunikationen skal ruste forældrene til 
forhandlingssituationen, når deres barn begynder 

overvejelserne om at droppe hjelmen.”

Analyse

Rådet for Sikker Trafik kridtede banen op med et dybdegåen-
de analysearbejde og over 30 års erfaringer fra tidligere cykel-
hjelmskampagner. Derfor var der allerede i briefen en række 
budskaber, som kunne afskrives fuldstændig:
• Skræmmekampagner
• Sikkerhed
• Forfængelighed
• Tilgængelighed
• At løse praktiske udfordringer
• At gøre hjelmen cool
• At bebrejde forældrene eller pålægge dem skyld

Med den væsentlige indsnævring af spillebanen, udlagde Rådet 
deres ambition for kampagnen: ”At give forældrene konkrete, 
hverdagsnære og brugbare råd og hjælpe og motivere dem til 
at holde fast i deres barns brug af cykelhjelm.” En kvalitativ ana-
lyse3 var derfor lavet for at undersøge, hvad forældrenes rolle og 

3  Kvalitativ forundersøgelse til cykelhjelmindsats: Marts 2014 - Barrierer og udfordringer i forhold til brug af 

cykelhjelm blandt 10 – 12 årige. 6 etnografiske besøgsinterviews hos familier med et 10 – 12 årigt barn (2,5 times 

varighed) - 5 telefoniske dybdeinterviews med klasselærere til 4. – 6. klasser (45 minutters varighed) - 3 skolebesøg 

med etno-raids ved cykelparkeringen blandt 4. – 6. klasser (5 – 10 minutters varighed pr. elev eller mindre gruppe). 
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selvforståelse egentlig er i forhold til brugen af cykelhjelm. Spe-
cielt to konklusioner kom til at lægge grundlaget for det kreative 
arbejde. 

”Der er andre kampe, jeg oplever som vigtigere end hjelmen” 
En afgørende barriere for at forældrene ikke for alvor går ind 
i hjelmproblematikken er, at der er mange andre kampe som 
virker vigtigere, fx alkohol eller rygning. Dette taler for, at cy-
kelhjelm generelt skal sættes på dagsordenen. Men vi skal ikke 
negligere de andre problemstillinger. I stedet kan vi forsøge at 
få forældre til at forstå deres egen betydning (…)

”Jeg føler reelt ikke, jeg har den store indflydelse på, om det 
sker - for det er uundgåeligt, at de smider den på et tidspunkt” 
Når børnene udfordrer deres forældre på, hvorfor de skal bruge 
hjelm, eller om de kan smide den - har forældrene ikke en klar 
holdning (…) Samtidig har de en grundlæggende forventning 
om, at ”det sker jo på et tidspunkt”. Men forældrene har en stor 
betydning. Når forældrene laver klare regler for hjelmbru-
gen, bliver de i videre omfang accepteret af barnet og ikke 
mindst accepteret i den bredere sociale kontekst (…)”

Derudover bidrog analyserne med et stort kommunikativt 
vakuum: For samtlige forældre vidste udmærket godt, at cykel-
hjelmen er både vigtig og en god idé, og de vidste også godt, 
hvorfor den er det. Intet manglede at blive sagt. 
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Kreativ indsigt og idè

”Fordi jeg siger det!”

Med et hurtigt kig ud i verden, ser man hurtigt et af samtidens 
forældres største problemer: Alt er til forhandling, vi skal være 
venner med vores børn, og der skal forklares og fortælles, pæ-
dagogiseres og pusles. 

Pendulet har i en årrække været svunget helt væk fra de klare 
grænser og den autoritative forældrerolle, men nogen ting bør 
faktisk ikke være til diskussion. For eksempel er det ikke til dis-
kussion, om det er en god idé, at børn bruger cykelhjelm. Bare 
kig på statistikken. Dermed ikke sagt, at der ikke er masser af 
gode argumenter, men når argumenterne ikke rækker, er der 
intet galt i at læne sig op af forældrerollens største privilegium: 
Fordi jeg siger det! Da det samfundsmæssige problem var ud-
peget og indsigten født, gav den kreative strategi sig selv. Vi ville 
indgyde forældrene stolthed i den hårde del af forældrerollen, 
hvor man hverken er den seje, den sjove eller den søde foræl-
der, men derimod den del af forældrerollen, hvor man faktisk 
bare er forælder. Hvis der endelig skal et super-lativ på, må det 
blive Nederen. For det er hverken særlig sjovt for børnene eller 
forældrene, men det er ikke desto mindre nødvendigt. 

Nederen Forældre! Idéen var altså at skabe en bevægelse og 
få udtrykket til at klinge stolt.  
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Som bevægelse har Nederen Forældre et klart defineret vær-
digrundlag og en klar mission. Det er et opgør med et venne-
forældre-regime i medierne, hvor autoritet er et fyord. Nederen 
Forældre skulle være en offentlig blåstempling af den autori- 
tære forældrerolle, så forældrene ikke føler sig alene eller for-
kerte, når de for to hundrede og tooghalvfjerdsindstyvende 
morgen i træk tager kampen om hjelmen. De skulle indgydes 
stolthed over at stå fast og blive bevidste om det vigtige arbej-
de, de gør. 



·  REKLAMEN TIL EKSAMEN 15146

Kampagnekoncept

Enhver bevægelse med respekt for sig selv skal have tre ting på 
plads: Bevægelsen skal have et manifest, så man ved, hvad de 
står for. Bevægelsen skal have et klubhus, så medlemmerne kan 
mødes og føle et tilhørsforhold. Og så skal bevægelsen have 
hvervemateriale, så den kan vokse4. 

Manifestet
Nederen Forældre sang deres manifest. Det er et svært emne, 
og det er en stor historie, som skal formidles, så det blev beslut-
tet at lave en musikvideo for at gøre budskabet letfordøjeligt. 

Stor production value og humor blev vægtet højt, da viralitet 
var en del af media-strategien, når budskabet skulle spredes og 
indgyde forældrene stolthed i at være nederen. Derfor blev der 
sat et stærkt hold bestående af Pharfar, en af Danmarks bedste 
producere og sangskrivere, på musiksiden og Simon Bonde i in-
struktørstolen. Begge udviklede musik, tekst og video sammen 
med det kreative team helt fra starten. Søg efter ”Nederen For-
ældre – Hold den Nederen” på YouTube, og lad manifestet tale 
for sig selv. 

4  Vi går i dybden med de enkelte elementers mediastrategiske roller og præsteren i næste afsnit: Dette er blot en 

kort udlægning af kampagnens kreative rygrad.
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Klubhuset

Den kreative strategi bygger på, at det er et adelsmærke at være 
nederen, så man skulle naturligvis kunne skilte med det. Derfor 
oprettede vi facebook-gruppen Nederen Forældre (facebook.
com/nederen). Herfra gjorde vi det muligt for målgruppen selv 
at hjælpe med at sprede budskabet. 

Hvervemateriale
Vi lavede hvervemateriale på mange platforme. Mest ambitiøs 
var en test, som gav forældre en procentsats for, hvor nederen 
de var. Det gav dem på den ene side en dybere indsigt i værdig-
rundlaget for Nederen Forældre, men det skabte også indhold, 
som kunne deles og hverve nye forældre og skabe debatter 
uden for ”klubhuset”. 

Den kreative indsigt og udvikling blev præ-testet i juni 2014 
via to fokusgrupper med forældre og 8 duo-interviews med 
børn i alderen 9-13 år. Kampagnekonceptet blev taget godt 
imod, så med de ovennævnte elementer som spydspidser for 
en ambitiøs media- og PR-strategi, skød vi bevægelsen i gang. 
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Mediastrategi

Målgruppens mediaadfærd og implikationer  
på mediastrategien

Målgruppen forældre med børn i alderen 8-12 år har en travl 
hverdag med et mediaforbrug, der er markant lavere end resten 
af befolkningens.

Ud over et generelt lavt mediaforbrug, er deres andel af for-
bruget på de kommercielle mediaplatforme markant lavere end 
gennemsnittet af befolkningen. SBS, MTG og TV2-gruppen står 
kun for 46 % af målgruppens tv-forbrug, hvilket er 16 % mindre 
end befolkningen generelt5, jf. figur nedenfor.

Da det kommercielle mediaforbrug er lavt, ville vi ramme for me-
get ved siden af ved at afvikle kampagnebudgettet med et stort 
lanceringstryk i en kort periode - som det ellers ofte er kutyme 
ved lanceringer af nye kreative koncepter. Modsat optimerede 
vi investeringen og øgede præcisionen i eksponeringerne ved 
at afvikle en relativ langstrakt indsats og fordele budgettet ud 
over flere uger end normalt.

5  Gallup TV-meter 1. halvår 2014. Opgjort i personer med børn 0-11 år vs. alle personer 3 år +.
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Derudover betød den store andel af non-kommercielt media-
forbrug i målgruppen, at vi skulle ud på platforme, hvor mål-
gruppen kunne involveres, og hvor vi kunne gøre det let for dem 
at sprede budskabet og involvere andre (non-kommercielt).

Gennemførelse af mediastrategi 
Der blev udarbejdet en trefaset mediastrategi på tværs af paid, 
owned og earned media. Præmissen var fra starten, at kampag-
nens indsigt i forældrerollen var stærk nok til, at folk selv ville 
involvere sig, og at musikvideoens humor og production value 
gav den viralt potentiale, så den kunne sprede budskabet om 
Nederen Forældre. På længere sigt var ambitionen som beskre-
vet at skabe en bevægelse, der ville tage ejerskab på budskabet 
om at ”holde den nederen” og selvforstærkende hjælpe os med 
at sprede budskabet yderligere. 

Fase 1 – seeding for at skabe tidlige ambassadører
Vi startede med en involveringsstrategi, hvor vi via sociale, vi-
rale og digitale media seedede musikvideoen for at skabe invol-
vering og ambassadører, som via den just åbnede Facebook-
gruppe kunne være fundament for bevægelsen. 
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Fase 2 – launch for at skabe bred opmærksomhed

Kampagnen blev bredt ud til større digitale media, mobile me-
dia og præsenteret for den brede målgruppe på TV og radio. 
Sangen fra musikvideoen blev i samme omgang udgivet på 
Spotify som musiknummeret ”Hold Den Nederen”. Sent i fase 
to lancerede vi ”Nederen Forældre Testen” på Facebook for at 
drive yderligere involvering og spredning. 
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Fase 3 – ambassadørernes virke
I denne fase aktiverede vi løbende ambassadørerne og facilit-
terede dem med content, som de selv kunne sprede ud fra devi-
sen om, at det at være en Nederen Forælder er et adelsmærke, 
som man gerne vil vise frem for verden. Denne fase blev bakket 
op af paid media, hver gang nyt content viste sig succesfuldt og 
havde potentiale for yderligere spredning. 

Den begyndende bevægelse blev brugt til at skabe hjemmel 
for at få Nederen Forældre-kampagnen i medierne og skabe PR 
ad den vej. Endvidere etablerede vi en ny mediakanal via de 
danske cykelforhandlere, hvor Nederen Forældre-plakater blev 
hængt op.
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Medieplan

Den store ROI

Når man arbejder med holdnings- og adfærdsændrende kam-
pagner, giver klassisk ROI ikke længere mening, da vi nok bru-
ger penge på kampagnen, men naturligvis ikke forventer, at den 
tjener sig ind økonomisk. 

Derfor har vi brugt termen Den Store ROI. Idéen med termen 
er en ROI, hvor valutaen, vi ønsker at inddrive, er engagement, 
og derfor vurderer vi i det følgende kampagnens evne til:

1. At nå ud til målgruppen 
2. At engagere medier i bevægelsen og skabe PR ad den vej 
3. At engagere Nederen Forældre til deltagelse i kampagnen 
4. At nå de kommunikative mål i forhold til budskabsforståelse, 

relevans og erindring
5. At nå de adfærdsændrende mål i forhold til forældrerollen og 

dermed holde børnene fast på brugen af cykelhjelm.

Punkt fem er naturligvis alfa og omega. De fire forrige er veje til 
målet. 
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Resultater

I frameworket som Den store ROI giver os, ser resultaterne ud 
som følger. 

1: Kampagnens evne til at nå målgruppen
Budskabets spredning afhang for en vis del af målgruppen selv, 
der som en bevægelse skulle hjælpe med at sprede budskabet 
og dermed få andre i målgruppen til at sænke paraderne.

Og netop bevægelsens arbejde via earned media gjorde, at 
de tre versioner af Nederen Forældre-filmen tilsammen er set 
over 1,2 mio. gange på YouTube - heraf er kun 97.128 købte 
visninger.

Derudover har næsten 2,6 mio. unikke personer set kampag-
nen på Facebook6. Investeringen på Facebook var på 158.000 
kr., og således realiseredes en kontaktpris på 0,061 kr.7 på dette 
medie. Sangen ”Hold Den Nederen” blev udgivet på Spotify, og 
den blev i perioden streamet over 20.000 gange. Her var kon-
taktprisen 0 kr. 

Som beskrevet i mediastrategien skal det naturligvis frem-
hæves, at der i perioden også blev afviklet en landsdækkende 
tv-kampagne. Den var på 420 TRP og nåede en nettodækning 
på 74% i målgruppen personer 35-50 år, jf. dækningstabel ne-
denfor8.

6  705.713 organisk og 1.877.579 paid.

7  Cost of engagement = 158.000 / 101.321 = 1,56 kr.

8  Gallup TV-meter kørsel.
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Det samlede kampagnebudget var på 3,1 mio. alt inklusive. Her 
er indregnet både produktion, mediaindkøb og reklamebureau, 
og det er den samlede investering i kampagnen, vi bruger i det 
følgende, når vi udregner effekttal. 

2: Kampagnens evne til at skabe PR
Bevægelsen lykkedes i meget høj grad med at komme i medi-
erne. Nederen Forældre kom i både landsdækkende og lokale 
aviser, i landsdækkende radio og affødte tre nyhedsindslag på 
tv. Den samlede presseomtale er blevet udregnet af Press 
Point til at have en værdi af 4.403.110 kr.
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3: Engagement og deltagelse 
101.321 forældre blev en aktiv del af bevægelsen og tog der-
med aktivt del i kampagnen – enten ved at tage Nederen Foræl-
dre Testen, ved at dele kampagnen eller ved at kommentere på 
den. Med facebookinvesteringen på 158.000 in mente, realise-
rede vi en cost-of-engagement på bare 1,56 kr.

Samtidig formåede bevægelsen Nederen Forældre at hverve 
over 30.000 medlemmer på Facebook, som på den måde tog 
emblemet på til inspiration for andre.

Sidst men ikke mindst bør det fremhæves, at 67 % af dem, 
som er stødt på den næsten 4 minutter lange musikvideo på 
nettet, også har set den til ende. Det er endnu et nøgletal, der 
fortæller om kampagnens relevans og evne til at skabe engage-
ment.

4: Budskabsforståelse, relevans og erindring9

65 % af målgruppen kan huske at have set kampagnen, men ef-
tersom en høj reklame-erindring kan skyldes et højt antal TRP, ar-
bejder vi hellere med begrebet kampagneeffek-tivitet. Kampag-
neeffektiviteten udtrykker andelen af dem, der er eksponeret for 
tv-kampagnen (nettodækning), og som også kan huske den. 

Kampagneeffektivitet = hjulpet kampagneerindring / nettodækning
Kampagneeffektivitet = 65 % / 74 % = 88 %

Kampagneeffektivitet for Nederen Forældre kommer således 
op på 88 %. 

Mediebureauet Orchestra har gennem de sidste 3 år lavet 
en post-test-database på tværs af alle kunder, tv-kampagner og 
målgrupper, og til sammenligning er benchmark i databasen på 
58 %.

Når vi analyserer dem, som har set kampagnen, og som kan 
huske den, går budskabet rent ind. Hele 72 % forstår budskabet, 
og 79 % oplever det som relevant.

9  Resultaterne i følgende afsnit stammer fra ”Effektmåling af Nederen Forældre”, Advice Analyse oktober 2014.  

Effektmålingen er gennemført 10 dage efter kampagneperiodens afslutning via online survey med 800 respondenter.
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5: Adfærdsændring10

I kampagnens primære målgruppe ”forældre med børn i alde-
ren 8-12 år” er der 558.000 personer i Danmark11. Af de 558.000 
personer har 46 % talt med deres børn om kampagnen. Det be-
tyder, at der alene i den primære målgruppe er 256.680 perso-
ner, der rent faktisk har brugt kampagnen som løftestang for en 
snak med børnene. Hele 25 % (139.500 forældre) havde behov 
for at tage diskussionen om cykelhjelmen og brugte kampag-
nen som en kærkommen lejlighed til at gøre det. 4 % lod sig 
direkte inspirere til at indkøbe en hjelm som resultat af kampag-
nen. Det svarer til 22.320 nye cykelhjelme. 

Konkret handling Andel Antal Pris pr. 
handling

Har talt med deres børn om  
kampagnen
Har talt med deres børn om brug  
af cykelhjelm
Har købt en cykelhjelm

46 %

25 %

4 %

256.680

139.500

22.320

12 kr.

22 kr.

141 kr.

Vi har altså fået børn og forældre til at tale om kampagnen for 
blot 12 kr. pr. dialog. Til sammenligning ligger en typisk klik-pris 
på en online-kampagne på 7-15 kr. Og det er kun for klikket. 
Med en højt sat konvertering fra klik til dialog på 5 %, ligger et 
konservativt benchmark på 140-300 kr. for en indledt samtale. 

Konkret handling Pris pr.  
handling

Benchmark

Har talt med deres børn om kampagnen 12 kr. 140 - 300 kr.

Udover at tale om kampagnen, er 25 % nået fuldstændig i mål 
og har talt med deres barn om brug af cykelhjelm på baggrund 
af kampagnen. Holder vi det op i mod kampagnebudgettet, har 
vi realiseret en pris på 22 kr. pr. dialog om brug af cykelhjelm. 

Ultimativt bekræftes Nederen Forældres styrke af, at forældre, 
som har set kampagnen, i langt højere grad insisterer på hjelm-

10  Resultaterne i følgende afsnit stammer fra ”Effektmåling af Nederen Forældre”, Advice Analyse oktober 2014. Ef-

fektmålingen er gennemført 10 dage efter kampagneperiodens afslutning via online survey med 800 respondenter.

11  Gallup Indeks Danmark. 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015
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brug (74 %) end forældre, der ikke har set den (53 %)12. Det er 
en forøgelse i antallet af forældre, som insisterer på cykelhjelm 
på lige under 40 %. Men for ikke at fordreje virkeligheden, skal 
det tal naturligvis tages ud af de 65 %, der kan huske at have set 
kampagnen. Dermed bliver det til en forøgelse på 26 %13. Og 
det tal stemmer jo overordentligt godt overens med de 25 % af 
målgruppen, der har talt med deres børn om brug af hjelm, efter 
at have set kampagnen. Det er dermed et effektueret holdnings-
skift for blot 22 kr. stykket. Der findes intet fornuftigt benchmark 
for sådan et tal, men det er heldigvis også rent objektivt impo-
nerende. 

Og her er cirklen i øvrigt også sluttet, da det jo netop var brie-
fens målsætning at ”ruste forældrene til forhandlingssituationen, 
når deres barn begynder overvejelserne om at droppe hjelmen”. 
Denne målsætning var dog sat uden at nogen – hverken Rådet, 
media- eller reklamebureauet – turde sætte et tal på, inden kam-
pagnen gik i luften. Og da slet ikke skyde så højt, som vi lykke-
ligvis endte.

12  Advice Analyse. Effektmåling af Nederen forældre oktober 2014. 800 respondenter.

13  (0,65*0,396)
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Konklusion
Vi indledte denne case med pointen om, at det ligger uden for 
den sociale norm at blande sig i opdragelsen af andres børn. 
Det er væsentligt at holde for øje, når man skal analysere resul-
taterne af en kampagne, hvor Rådet For Sikker Trafik træder ind i 
dette minefelt. Det gør efter forfatternes mening de i forvejen im-
ponerende resultater endnu bedre. Ikke at det i øvrigt behøves. 

Nederen Forældre-kampagnen har på få måneder ændret 
danske forældres selvbillede og perception af forældrerollen 
betydeligt. Over en tredjedel af forældrene i den primære mål-
gruppe har ændret syn på deres egen rolle og er blevet mere 
bevidste om deres betydning og ansvar som forældre. Samtidig 
har en fjerdedel rent faktisk taget diskussionen med deres børn 
på baggrund af kampagnen. Dette er lykkedes for en ganske 
lille kontaktpris, fordi den kreative indsigt vakte genklang i mål-
gruppen, og det lykkedes at bygge kampagnen op som en be-
vægelse med en fælles sag og et fælles slagord.  

Hold den nederen. 


	00_indl sider_s1-12
	01_Anton Berg_s13-36
	02_Rema 1000–s37-60
	03_WWF_s61-90
	04_Call Me_s91-112
	05_Postkortet_s113-138
	06_Nederen forældre_s139-158
	07_NNIT Playmaker_s159-176
	08_Forsvaret_s177-198
	09_Classic_s199-222
	10–Telenor familie_s223-242



