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Forord 

Fokus på optimering. Effekt for pengene. Mere for mindre. Hvor 
lidt er nok… Jo jo. Men hvordan? Ved at se markedsføring som 
en omkostning? Være så sikkerhedssøgende (og fantasiløs) som 
muligt? Droppe viden og indsigter? Ved at spamme modtagerne 
med ligegyldigheder? 

Nej, selvfølgelig ikke. Det der virker er at oversætte målsætnin-
ger til interessante, relevante og troværdige budskaber. Og det 
virker at forføre og overraske. Det kaldes kreativitet og er et af 
vores allermest værdifulde råstoffer. Det er sværere end det lyder. 
Kreativitet er et håndværk, der ikke bare kommer fra et gudsbe-
nådet talent – det kræver uddannelse, erfaring og træning. De 
allerdygtigste til netop dette håndværk, løfter både kundens kun-
der, kunden selv, bureauet, branchen - og bundlinjen. Det er dét 
kreativitet kan! Og for at vinde en Advertising Effectiveness Award 
kræves det netop, at kreativiteten kan aflæses på bundlinjen. 

Velkommen til Reklamen til Eksamen 2016 hvor Kreativitet & 
Kommunikation sammen med en professionel jury for 15. gang 
kårer de stærkeste eksempler på den direkte forbindelse mellem 
kreativitet, strategi og effekt.

Vi er stolte af de mange indsendte cases, som vi ved er et kæm-
pe arbejde både at dokumentere og skrive. Ifølge juryen har det 
været svært at sortere cases fra til udvælgelsen af shortlisten og 
siden vinderne, for niveauet har generelt været højere end no-
gensinde før. ROMI og effektmålinger er blevet taget alvorligt i 
beskrivelserne, de er blevet bedre, og der er flere af dem. 

Juryen hæfter sig også ved, at i flere af casene er der et fokus 
på et større purpose. Man vil mere med kampagnen end“bare” 
markedsføring af annoncøren, og der fokuseres på et større sam-
fundsmæssigt perspektiv. Det er en interessant tendens, som teg-
ner godt for branchens formål og fremtid. Denne bog, og de valg-
te cases, er derfor ikke kun en dokumentation af de mest effektive 
reklamer. Bogen er samtidig et pejlemærke for, hvor branchen 
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er lige nu, hvor den er på vej hen, og den illustrerer værdien af 
bureauernes arbejde. Casene viser, at de danske bureauer endnu 
en gang har løftet opgaven med kreativitet og hårdt arbejde, og 
at de dermed fortsætter med at rykke grænserne.

Vi er også stolte af den meget kompetente jury, der har ydet en 
enorm indsats med at læse og vurdere alle de indsendte cases. 
Stor tak til dem og en stor tak til alle, der har kastet sig ud i at 
skrive en case. Og naturligvis et stort tillykke til alle vinderne!

Det er vores håb, at Reklamen til Eksamen fortsat vil være med til 
at inspirere den danske reklamebranche og dens kunder. At den 
fortsat vil gøre os alle lidt klogere på, hvordan vi selv kan udvikle 
effektiv og værdiskabende markedsføring, og give plads til krea-
tiviteten!!

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 arbejde 
med reklame. 

Men reklame har altid et formål. Det er at skabe resultater, flytte 
varer, mennesker og holdninger, ændre adfærd og at gøre en for-
skel 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 annon-
cør og medlemsbureauer. 

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 indsats 
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 resulta-
terne kan dokumenteres ved hjælp af andre performancemål end 
blot de rent profitmæssige, hvis dette sker på en måde, der sand-
synliggør et langsigtet forretningsmæssigt udbytte af indsatsen.

Juryen er indifferent overfor budgettets størrelse og alene op-
taget af, om casen lever op til Advertising Effectiveness Awards 
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grundlæggende kriterier: Lykkes det for marketingkommunika-
tionsindsatsen at skabe den ønskede og dokumenterbare mer-
værdi for virksomheden.

Juryen, der har foretaget den krævende udvælgelse, bestod af:

Jan Vendelbo, (formand), Adm. direktør for Spies og Head of 
Brand & Marketing for Thomas Cook Northern Europe 
Kim Nøhr Skibsted, Group Vice President hos Grundfos Holding 
Susie Møller Hjorth, Global Business Unit Leader, DuPont Nutri-
tion & Health 
Jesper Bjerre, Privat direktør – DANICA 
Mogens Bjerre, Associate Professor, Copenhagen Business 
School, Department of Marketing 
Karen Frøsig, Adm. direktør for Sydbank

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 2016 er gennemført af Kreativitet & Kommunikation, og 
sponsoreret af Berlingske Media, Tv2, Dansk Erhverv og YouTube.
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NEDEREN  ER KÆRLIGHED

Annoncører:  RÅDET FOR SIKKER TRAFIK / TRYGFONDEN
Bureauer:  & CO.
  ORCHESTRA
Forfattere:   Johan Køhler
  Thomas Christenson
  Anders Antvorskov
  Thomas Huniche
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Executive summary

Denne case er efterfølgeren til casen Nederen Forældre (2015). 
Den fokuserede på Nederen Forældre-konceptets evne til at sam-
le danske forældre om at give deres børn cykelhjelm på og viste, 
hvordan vi ved at skabe en bevægelse fik ekstremt stort enga-
gement og en meget markant holdningsændring i målgruppen. 
Denne holdningsændring vandt en Advertising Effectiveness 
Award.

Dette års case handler om den langsigtede strategi, som kom i 
spil da vi udviklede og udkom med kampagnens svære 2’er. Dette 
er kommunikations- og mediestrategiens skridt to, hvor bevægel-
sen Nederen Forældre bogstaveligt talt bliver til kampagnen. Vo-
res forum – Danmarks største mødre- og fædregruppe – blev nu til 
vores primære medie, og vi kunne kapitalisere på den gruppe, vi 
skabte sidste år, og stærkt forbedre de allerede imponerende tal. 

Casen Nederen Er Kærlighed fremviser tre ting: 

1: 30.000 ambassadører. 

Vi har skabt vores egen mediekanal

Vi aktiverede 30.000 ambassadører, da kampagnen startede i 
stedet for at købe bred dækning, og den direkte akkumulerede 
effekt af kampagnerne har gjort, at vi i årets kampagneperiode 
har haft en involverende kontaktpris med målgruppen på 0,05 kr. 
(Under halvdelen af benchmark for lignende kampagner). 

2: Halv investering. Bedre resultat

Men én ting er visninger, noget andet er, om det flytter holdnin-
ger. En endnu stærkere kreativ indsigt transformerede kontakten 
med målgruppen til markante holdningsændringer, og på bag-
grund af den akkumulerede effekt har kampagnen formået at 
levere bedre resultater på alle parametre, men med et halveret 
mediebudget. Cost of engagement er for eksempel nede på 9 
kroner pr. forælder, som på baggrund af den nye kampagne har 
taget en samtale med deres børn (benchmark for en sådan hand-
ling: ml. 140 og 300 kr.). Prisen per samtale om cykelhjelm faldt 
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med 35%. og prisen pr. solgt hjelm foranlediget af kampagnen 
faldt med 24% (begge fra allerede uhørt lave niveauer).

3: Fra holdning til handling. Det endelige bevis

Sidst, men ikke mindst, er der blevet gennemført en cykeltælling i 
Danmark, siden sidste case blev skrevet, og brugen af cykelhjelm 
hos børn er efter seks års stagnation endelig steget. Kampagnen 
har altså ikke bare affødt gode intentioner, men en signifikant 
stigning i antallet af børn med hjelm på hovedet. For de 10-12åri-
ge gælder det, at tallet er steget 8%, og for de 12-16årige er stig-
ningen 13%. Eller mere håndgribeligt: 60.000 flere danske børn i 
målgruppen med hjelm på hovedet. 

Baggrund: Nederen forældre

Først en kort gennemgang af det arbejde som dette års indsendel-
se bygger videre på. 

Cykelhjelmskampagnen Nederen Forældre blev skabt på bag-
grund af, at brugen af cykelhjem falder markant, når børn er mellem 
9 og 13 år gamle. På dette alderstrin stopper mere end 40.000 børn 
årligt med at bruge hjelm. Det er ligeledes på dette alderstrin at 
børnene begynder at cykle alene, og frekvensen af alvorlige ulykker 
stiger. Det betyder, at hvis vi blot kunne udskyde denne tendens, 
kunne vi få børnene sikrere igennem den farlige periode. 

Kampagnen satte en ny standard for holdningskommunikation 
målrettet forældre. Den byggede på indsigten om forældres syn 
på sig selv i rollen som opdragere, når de ikke længere kan være 
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de søde og sjove forældre, men er nødt til at tage de svære kam-
pe som for eksempel kampen om cykelhjelmen. Så kan de både 
føle sig nederen og risikere at blive kaldt det.

Vi besluttede at gøre det at være nederen til et adelsmærke, 
som forældre skulle tage på sig med stolthed. Kampagnens cen-
trale greb var facebooksiden ”Nederen Forældre”, hvor danske 
forældre kunne forenes i deres hverdagskamp. Vi brugte face-
bookgruppen som Nederen Forældres klubhus, og tanken var at 
gøre dem til handlende medlemmer af en bevægelse frem for 
passive modtagere af kommunikation. 

Begrebet Nederen Forældre blev lanceret med en musikvideo, 
”Nederen Forældre – Hold Den Nederen”, der humoristisk opfor-
drede forældre til at ”holde den nederen” over for deres børn. Vi-
deoen blev i den første kampagneperiode set over 1,2 millioner 
gange, og over 30.000 forældre meldte sig ind i facebookgrup-
pen som ambassadører for budskabet. 

Kampagnen resulterede i, at 37% af den primære målgruppe 
på 558.000 forældre med børn ml. 8 og 12 ændrede syn på for-
ældrerollen. 46% snakkede med deres børn om kampagnen, og 
ikke mindre end 25% af den primære målgruppe tog specifikt 
snakken om cykelhjelmen med deres børn på baggrund af kam-
pagnen.1

Kampagnen leverede over al forventning, og sidste års case 
blev belønnet med en Advertising Effectiveness Award.

1  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.
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En ny brief: Den sværere 2’er

Målsætning

I al sin enkelhed (og kompleksitet) lød briefen på at fastholde for-
ældrenes fokus på og engagement i cykelhjelmen. Nye børn vok-
ser ind i den farlige alder hvert år, og jo ældre de bliver, des større 
er risikoen for, at de dropper hjelmen. Kampen er altså ikke nød-
vendigvis vundet; blot forlænget. Antallet af forældre, der taler 
med deres børn om brugen af cykelhjelm, skulle endnu en gang 
op på samme høje niveau som efter første kampagne.

Målgruppe

I kongruens med målsætningen ønskede Rådet for Sikker Trafik 
primært at fokusere på den lidt ældre del af målgruppen og de 
konflikter, der kan opstå børn og forældre imellem, når teenage-
årene står for døren, eller en umulig teenager lige er kommet 
bragende ind det lille hjem. Altså en situation, hvor der er mange 
diskussioner at tage, og hjelmen, som det kan ses af statistikken, 
ofte bliver nedprioriteret.

Udfordring

Disse ønsker blev ledsaget af et halveret mediebudget. 
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Mediestrategi

For at nå samme mål med færre midler blev der taget to store 
mediastrategiske valg.

Medievalg

TV, som ellers gjorde et fremragende job for Nederen Forældre 
sidste år, blev fravalgt for at frigøre penge til produktion og til so-
ciale og digitale medier. De digitale medier skulle primært være 
medier, som kunne involvere og sætte scenen i en redaktionel 
kontekst. Det vil sige medier med høj agilitet, så vi hurtigt kunne 
udskifte materialet og teste nyt af på baggrund af feedback fra 
medier og brugere. Der blev også afsat midler til biograf og radio 
for at nå ud i hjørnerne af målgruppen, og sidstnævnte kom i spil 
for målrettet at fokusere på at øge dækningen omkring bringe- 
og afhentningssituationen af børn.

 

Timing

Ud med det klassiske treugers burst. Kampagnen blev i klassisk 
forstand sat til at vare 6 uger, men den havde flere ugers prestart 
samt flere ugers hale. Derudover skulle den have en fortsat tilste-
deværelse, når den ”klassiske kampagneperiode” for længst var 
slut. Dette valg blev taget for at sikre, at når den store dæknings-
kanon tv ikke kunne bringes i spil, måtte vi have tid til at aktivere 
ambassadørerne og bygge dækning den vej. Samtidig gav det 
mulighed for at teste hvilke dele af kommunikationen, målgrup-
pen reagerede bedst på og dermed kontinuerligt forædle indsat-
sen.

Resultatafsnittet vil med alt tydelig vise, at denne forbedring af 
mediestrategien viste sig helt rigtig.
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Kreativ strategi

Det langt lavere budget var blevet optimeret ved at vælge dyre mas-
semedier som tv fra, så nogle penge kunne flyttes over i produktion, 
og derfor havde vi kreativt midlerne til at skabe et nyt stykke hero-
indhold, som kunne få organisk liv på nettet og revitalisere gruppen 
af Nederen Forældre. Vi satte altså vores lid til at skabe indhold af 
en kvalitet, som vores ambassadører ville engagere sig i og hjælpe 
med at sprede.

Ergo arbejdede vi for at skabe indhold, der kunne fungere som en 
kæmpestor dynamitstang i gruppen. For at blive i det samme billed-
sprog skulle dynamitten have en lang lunte, og i øvrigt efterfølges af 
mange små kanonslag for først at skabe hype og siden kontinuerligt 
holde gang i engagementet. 

Vi arbejdede altså både mod en dag til dag-strategi med hen-
syn til brugergenereret indhold og nedslag af produktionslette, men 
naturligvis engagerende stykker kreativt arbejde. Ambitionen var, at 
indholdet skulle spredes ud, så gruppen levede før, under og især 
efter den store lancering.

Kreativ indsigt

Musikgenren lå efter 1. års succes ligefor, når der skulle skabes et 
ambitiøst stykke indhold, men ingen troede på, at endnu en ver-
sion af den samme indsigt ville have den samme effekt. Der skulle 
findes en ny kreativ indsigt. 

I de tusindvis af kommentarer og debatter på Nederen For-
ældres facebookside kunne vi følge med i forældrenes daglige 
kamp. De deler gode råd og tips, men siden bruges også til at 
komme af med følelser og søge støtte. 

Det er et til tider emotionelt forum, og efter at have fordybet os 
i det, besluttede vi at gå linen ud og omfavne alle følelserne, tviv-
len og smerten, som forældrene står med, når de står fast og kan 
blive mødt af modstand og vrede fra dem, de elsker allermest. 
Det gør ondt. Så genren lå lige for, og vi gik i gang med at skrive 
en ballade.
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En genre som forældregenerationen selv har været teenagere til 
og kender særdeles godt fra et utal af 80’er og start-90’er hit. 

Dette er en langt mere emotionel indsigt end sidste års sang, der 
med humoren som våben opfordrede forældrene til at være nede-
ren. Ikke at humoren var glemt, langt fra, vi bestemte os blot for i 
langt højere grad at søge ind til kernen af indsigten bag Nederen 
Forældre: Det gør ondt at være nederen, men man er det kun, fordi 
man elsker ungerne så højt.

“Nederen er Kærlighed” var blevet født.

Kreativ udvikling

Musikvideoen udviklede bureauet i samarbejde med hitmager Sø-
ren Rasted og instruktør Simon Bonde. Find den eventuelt på YouT-
ube (søg efter Nederen er Kærlighed) eller facebook.com/nederen 
og se, hvordan det er, når far efter et skænderi med sønnen om cy-
kelhjelmen får et mindre nervøst sammenbrud og er nødt til at synge 
følelserne ud. Heldigvis kommer mor ham til hjælp i sangens andet 
vers og minder ham om, hvor fedt det faktisk er at være nederen. 

Oven i denne reminder til de Nederen Forældre om vigtigheden i 
deres hverv, selv når det er hårdt, udviklede vi motiverende plaka-
ter, som skulle bruges til at holde liv og humør i gruppen gennem 
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året. Disse blev skabt som propagandakunst med simple, skarpt-
skårne budskaber, som forældrene kunne tage til sig, interagere 
med og dermed flage med deres tilhørsforhold til gruppen over 
for andre forældre i deres netværk.

Selve filmproduktionen blev også planlagt på en måde, så den 
affødte indhold, der kunne skabe liv på siden før, under og efter 
release. 

Kampagneforløb

Kampagnen arbejdede med et todelt forløb.

Pre-release, aktivering af ambassadører:

Her var fokus på, at mobilisere målgruppen på facebook. Det 
handlede om at aktivere vores ambassadører og tease for video-
en, inden den overhovedet blev sendt i markedet.

•  Ambassadører: Mobilisere medlemmer af Nederen Forældre 
med behind the scenes-materiale, invitation til first view af fil-
men etc. En minimalt betalt medieindsats i denne fase.
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•  PR. Blandt andet via et musik-PR-bureau involverede vi Gaffa 
mm. til at lave en musikanmeldelse og dermed skabe inte-
resse. Igen en minimal investering.

•  Seeding af videoen via blogs og redaktionelle samarbejder. 
Alt sammen for at drive en interesse hos de personer, som al-
lerede har interesse for emnet, og som mister den, hvis man 
allerede har været i bredere medier.

 
Release & post-release, få den brede målgruppe med om bord:

Èn ting er at mobilisere de loyale. En anden ting er at få den bre-
de målgruppe til at bruge noget af deres travle hverdag. Denne 
opgave stod på tre ben.

•   Indirekte påvirkning af den brede målgruppe via det indhold, 
som ambassadørerne løbende spredte og kommenterede 
på.

•    PR i forhold til brede medier. Fra et fokus  på nichemedier 
og blogs blev indsatsen nu rettet mod brede, landsdækkende 
platforme. Herunder interview i Go’ Morgen Danmark, artikler 
i EB, Politiken og meget, meget mere.

•  Web-tv, radio og biograf. Som et sidste element aktiverede vi 
et par af de mere klassiske eksponeringskanaler for at ramme 
bredt. Stadigvæk optimeret mod forældrene, men her kon-
centreret i en burst-tilgang for at maksimere impact. 
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Udpluk af kampagnen 

Før

Kampagnen skydes i gang med en VIP-invitation (Very Irritating 
Parents) til alle forældre i gruppen. Den annonceres kun internt, 
men forældrene opfordres til at invitere alle de “VIP’er”, de kender. 
Invitationen lancerer titlen Nederen Er Kærlighed og følges op af 
flere teasers. Inden kampagnen går i gang, er samtlige ambassa-
dører klar over, at noget er under opsejling, og rigtig mange har 
allerede delt det i deres netværk. 
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Under

Videoen launches fredag d. 11. marts 2016 på Facebook, og i de 
efterfølgende uger deles en lind strøm af ekstramateriale: GIF’er, 
klip, billeder og plakater, som hele tiden leder forældrene hen 
mod musikvideoen. Dette giver et enestående engagement med 
over 7.000 private delinger alene af videoen, næsten en million 
visninger på Facebook og yderligere 400.000 på YouTube. Sidst-
nævnte kommer fra blogsamarbejder, PR og influencers. 

Radio, biograf, bannere, web-tv, musik-PR og videoseeding går 
i gang, og gruppens brugere bliver involveret i det nye indhold: 
For eksempel ved at agere anmeldere af musikvideoen og skabe 
en filmplakat, som igen bliver et stykke indhold, der bliver delt i 
gruppen. 
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Efter

Den revitaliserede gruppe af Nederen Forældre begynder igen 
at dele deres eget indhold og sammen med plakater, flere GIFs, 
billeder og konkurrencer, syder forummet af liv.
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Resultater

Kampagnens evne til at nå målgruppen og 

engagere

• På tværs af biograf, radio, Facebook og WebTV blev 85% af 
målgruppen ramt af kampagnen.

• 3,36 mio. så videoen på tværs af digitale medier, og tallet sti-
ger stadig.

• 111.273 unikke brugere har direkte interageret med kampag-
nen på tværs af medier.

Gruppens magt: Den akkumulerede effekt

Over 7.000 Nederen Forældre delte og donerede deres egne 
facebooksider som medier for videoen. De skrev over 1.000 kom-
mentarer på opslaget, og de taggede ofte venner, partnere eller 
deres børn i kommentarerne. Spredningen af ”Nederen er Kær-
lighed” var i sig selv imponerende, men oven i dette kom den 
akkumulerede effekt, da vi byggede videre på det samme forum 
og brugte trofaste ambassadører. 

De mindre stykker kreativt arbejde begyndte at leve deres 
eget liv i og uden for gruppen. Visse stykker indhold kom med 
et lille skub op på meget stor spredning. For eksempel videoen 
#PolitiKrammer fra 11. september, som på få dage fik over 4.500 
delinger og over 600.000 visninger. Dette med en medieinveste-
ring på blot 2.000 kr.

Indsatsen via de sociale medier gav akkumuleret over 6 mio. 
nye kontakter med målgruppen og en dækning på over 77% i 
den primære målgruppe. Det samlede antal mediekontakter for 
kampagnen kom i denne periode op på ikke mindre end 19 milli-
oner. Nederen Er Kærlighed blev set via sociale medier, YouTube 
eller web-tv over 3 mio. gange i alt, og den massive interesse for 
kampagnen har som en sidegevinst medført, at musikvideoen fra 
sidste år blev set yderligere 1 mio. gange. Budskabet i den gamle 
video er stadig lige relevant, og alle de ekstra visninger stod kam-
pagnen i den nette sum af 0 kr.

Den direkte akkumulerede effekt af kampagnerne gjorde, at 
vi i årets kampagneperiode har haft en involverende kontaktpris 
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med målgruppen på 0,05 kr., hvilket er under halvdelen af lig-
nende kampagner.2

Kampagnens evne til at skabe PR

Der blev udarbejdet to pressemeddelelser ifm. kampagnen, som 
genererede 294 presseklip/omtaler og 8 indslag/interview i tv – 
samlet set genererede kampagnen PR til en samlet presseværdi 
på 2.97 mio. kr. ifølge Infomedias overvågning.

2  De 0,05 kr. er beregnet ved: Mediespend/antal mediekontakter  = 950.000/19.000.000 = 0,05. Mediekontakter 

er på tværs af medier, dvs. både set video, hørt radio spot, set i bio, set på FB etc.

Kilder: Facebook, YouTube, Google Analytics, Gallup, Gemius, Biokarma, 
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Budskabsforståelse, relevans & erindring

• 59% angiver, at de kan huske kampagnen. Vel at mærke uden 
at den har været aktiv på tv. Et tal, som fra benchmarkdataba-
sen oftest er umuligt at opnå uden en massive tv-satsning. 

• 85% vurderer kampagnen som god, hvilket igen er blandt de 
bedst performende kampagner og viser, at tilgangen/stil og 
tone/medietilgang passer godt til målgruppen.

• 76% finder kampagnen relevant for dem.3 Den nye indsigt ”Ne-
deren Er Kærlighed” gjorde sit arbejde fremragende. 

Den store ROI

Men én ting er visninger, noget andet er, om der bliver flyttet 
holdninger og ultimativt ændret adfærd. Det er trods alt målet. 
Derfor arbejder vi ikke med ROI. Der er intet produkt at sælge, og 
ingen forventning om, at kampagnen tjener sig ind økonomisk. (I 
hvert fald ikke på vores egen bundlinje, men muligvis på samfun-
dets, det er dog en helt anden snak.) 

Vi har arbejdet med termen Den Store ROI, fordi den valuta vi 
ønsker at inddrive, er engagement og holdningsændring i for-
hold til forældrerollen.

3  Epinion: Testen består af i alt 1437 web interview med forældre til børn på 6-16 år.  Heriblandt har 570 respon-

denter børn på 6-9 år, 539 respondenter har børn på 10-12 år, og 818 respondenter har børn på 13-16 år. Totalen af 

disse tal er højere en 1437, da flere respondenter har mere end ét barn i målgruppen.
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Adfærdsændring 

Step 1: Holdning og samtale

At starte en adfærdsændring handler om at starte samtaler med 
målgruppen. Dette KPI har været løftestangen for kampagnen. 
Nedenstående beregning viser med al tydelighed den effekt, 
kampagnen har skabt i forhold til sidste år.

Konkret handling Andel 2015 2016 % ændring

Har talt med deres børn om kampagnen

Har talt med deres børn om brug af cykelhjelm

Har købt en cykelhjelm

44%

29%

4%

256.680

139.500

22.320

245.520

161.820

22.320

4%

16%

0%

Kilde: Epinion4

Cost of engagement

Vi har beregnet en pris pr. handling, som et resultat af kampag-
nen. Altså dem der har angivet, at de har talt med deres børn om 
kampagnen, har talt om cykelhjelm med deres børn på baggrund 
af kampagnen og ultimativt har købt en cykelhjelm på baggrund 
af kampagnen. Disse procenter bliver holdt op mod medie- og 
reklame/produktionsomkostningerne.

Her taler resultaterne for 2016 deres eget tydelige sprog.

Pris pr. handling 2015 2016 % ændring

Har talt med deres børn om kampagnen

Har talt med deres børn om brug af cykelhjelm

Har købt en cykelhjelm

12,1 kr.

22.2 kr.

138,9 kr.

9,6 kr.

14,5 kr.

21%

35%

24%

Prisen for den første handling (har talt med deres børn om kam-
pagnen) er på blot kr. 9,6, hvilket er en reduktion på 21%. 

4  Testen består af i alt 1437 web interview med forældre til børn på 6-16 år.  Heriblandt har 570 respondenter børn 

på 6-9 år, 539 respondenter har børn på 10-12 år, og 818 respondenter har børn på 13-16 år. Totalen af disse tal er 

højere en 1437, da flere respondenter har mere end ét barn i målgruppen.
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Prisen for at forældrene har talt specifikt omkring cykelhjelm 
kostede kun 14,5 kr., et fald på 35%.

Ligeledes er handlingsprisen for køb af cykelhjelm faldet med 
24%. 

Det skal for en god ordens skyld og for at undgå talblindhed 
gentages, at tallene fra forrige kampagne var endog meget im-
ponerende i sig selv og ekstremt lave i forhold til andre adfærds-
ændrende kampagner, der viser benchmarks ml. 140 og 300 kr. 
bare for en samtale. 

Fra holdning til handling. Det endelige bevis.

Cykeltællinger, hvor der bliver gjort mandtal over danske cyk-
lister, og det bliver noteret, hvor mange og hvilke cyklister, der 
kører med hjelm, bliver gennemført hvert andet år. Der blev fore-
taget en cykeltælling, et år efter ”Nederen Forældre”-konceptet 
blev sat i søen. 

Tællingen viser, at kampagnen har haft en signifikant effekt på 
antallet af cykelhjelme blandt børn på skolevejene. Dette efter 
seks år hvor brugen af cykelhjelm i denne målgruppe var stagne-
ret, og det årlige frafald på 40.000 i målgruppen havde bidt sig 
fast. 

Brug af cykelhjelm blandt børn på skoleveje

10 – 12-årige: 69% (i 2014 var tallet 64%).
12 – 16-årige: 35% (i 2014 var tallet 31%).

Alle børn på skoleveje: 64% (i 2014 var tallet 60%).

Kilde: cykelhjelmstælling 2015, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden).

For de 10-12 årige gælder det, at tallet er steget fra 64% til 69%, 
og for de 12-16 årige er stigningen fra 31% til 35%. Det giver pro-
centuelle stigninger på henholdsvis små 8% og næsten 13%. Hvis 
man sammenholder dette med antallet af børn (DK statistik 2016), 
svarer det til, at 16.095 flere børn mellem 10-12 år bruger hjelm 
og at 43.757 flere børn mellem 12-16 år har beholdt hjelmen på.
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Det helt konkrete resultat efter første år blev altså meget signi-
fikant: 60.000 flere børn med cykelhjelm. Som skrevet er cykeltæl-
lingen ikke en årlig begivenhed, så vi har ikke et tal fra 2016, men 
det større antal samtaler om cykelhjelmen (16% forbedring af for-
rige kampagnes resultat) tegner jo godt for næste hjelmtælling.  
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Konklusion

Med ”Nederen er Kærlighed”, har vi fremvist effekten af den lang-
sigtede kommunikations- og mediestrategi bag ”Nederen Foræl-
dre”. 

Samtlige parametre for engagement, holdnings- og adfærds-
ændring er forbedret betragteligt (og udgangspunktet var et al-
lerede AEA-vindende niveau). Samtidig skal det holdes for øje, at 
dette er opnået med et halveret mediebudget. 

Indsigten ”Nederen er Kærlighed” skabte enormt engage-
ment. Både i og uden for gruppen. Eksempelvis blev der genere-
ret PR svarende til 3 mio. kroner i medier. 

Cost of engagement kom ned på 9 kroner pr. forælder, som på 
baggrund af den nye kampagne har taget en samtale med deres 
børn om forældrerollen. Det er en prisreduktion på 21% i forhold 
til sidste år, og det er lysår fra benchmarket på lignende kampag-
ner, som ligger ml. 140 og 300 kr.

Prisen for, at forældre har talt specifikt om cykelhjelmen med 
deres børn faldt med 35% fra sidste års niveau, og på baggrund 
af dette års kampagne er der indledt 161.820 samtaler i en mål-
gruppe, der kun tæller lidt over en halv million forældre. Heraf må 
de fleste antages, at 1) bo sammen så hvert barn faktisk har to for-
ældre, 2) nogle af forældrene har flere børn i målgruppen, men 
kun har svaret én gang. Begge faktorer gør tallet endnu flottere. 

Prisen fra tanke til handling og et reelt køb af cykelhjelm faldt 
med 24% i årets kampagne. Der blev solgt 22.000 hjelme på bag-
grund af kampagnen, og dette tal er ekstra imponerende, fordi 
de fleste faktisk har hjelmen liggende og bare skal tage den på 
– det er et mindretal, der skal en tur forbi cykelhandleren først. 

Sidst, men ikke mindst, er der blevet gennemført en cykeltæl-
ling i Danmark, og brugen af cykelhjelm hos børn er efter at have 
været stagneret i seks år steget markant, siden kampagnen gik 
i gang. Kampagnen har altså ikke bare affødt gode intentioner, 
men flere børn med hjelm på hovedet. (Dette tal er som beskre-
vet spritnyt i AEA-kontekst, men desværre af en lidt ældre dato 
i kampagnekontekst, da cykeltællingen kun bliver gennemført 
hvert andet år i Danmark.) 
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For de 10-12årige gælder det, at tallet er steget fra 64% til 69%, 
og for de 12-16 årige er stigningen fra 31% til 35%. Det giver sig-
nifikante procentuelle stigninger på henholdsvis små 8% og næ-
sten 13%. 

Hvis man sammenholder dette med antallet af børn i målgrup-
pen i Danmark, er det 60.000 flere børn med hjelm på hovedet 
sidste år.

Og det er muligt, at disse børn synes, deres forældre er nede-
ren… Men nederen er kærlighed.




