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Velkommen til Reklamen til Eksamen 2017, hvor vi igen i år fejrer de bed-
ste eksempler på, hvordan gennemtænkte strategiske og kreative kommu-
nikative løsninger, kan skabe stor værdi for virksomheder.

Jeg er på vegne af branchen, stolt af årets mange fremragende cases til denne 
16. udgave af Advertising Effectiveness Award – udvalgt af en yderst kom-
petent jury, der arbejder uafhængig af bureaubranchen, og med en, som al-
tid, objektiv og dybt fagligt forankret tilgang til casene. Årets jury kan igen 
konstatere, at både antal tilmeldinger og kvaliteten af cases er støt stigende.
Kære Jury – en stor tak jer. Jeg ved, at det har været en spændende opgave 
for jer at være første bedømmer på de indsendte cases, men det har helt sik-
kert også været hårdt arbejde. 

Vi har i branchen awards, hvor vi hylder kreativiteten og den gode historie. 
Awards	for	den	fremragende	medieplan	og	eksekvering.	Awards	for	film-
mediet	og	den	gode	film.	Awards	for	rent	digitale	løsninger.	Og	det	er	alt	
sammen godt og vigtigt for udvikling af branchen. Men AEA er noget helt 
specielt.
Som AEA udvalgt case skal man demonstrere og målbart dokumentere, at 
kampagnearbejdet har virket. At indsatsen har været effektiv – deraf nav-
net.  Det er nok derfor, at AEA er bedømt som den absolut mest attraktive 
pris for de danske annoncører.
Juryen har i år konstateret, at indsenderne af årets cases, er blevet bedre til 
dokumentation af mål og resultater ift. tidligere års indsendelser. Og det er 
godt for os alle. Jo mere det er dokumenteret, at kommunikationen virker, 
jo mere attraktive bliver vi der arbejder i branchen. 

Ingen cases – intet AEA, så der skal naturligvis også 
lyde en stor tak til alle jer der har knoklet benhårdt med 
at skrive casene og dokumentere jeres effektive kam-
pagnearbejde. Jeg har selv været der og ved, at det er et 
kæmpe arbejde.

God læselyst med Reklamen Til Eksamen 2017, som du 
forhåbentlig både bliver inspireret og klogere af. 

Jens Peter Jensen
Formand for Kreativitet & Kommunikation
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kvaliteter. Jan blev i 2015 sammen med Eva Lundgren 
kåret som Årets Markedsfører til AEA.



REKLAMEN TIL EKSAMEN 17  ·    9

Jesper Bjerre 
Direktør, AP Pension

Jesper Bjerre er netop tiltrådt som direktør for AP 
Pension. Han har tidligere været privatdirektør for 
DANICA, og var med til at vinde en AEA i 2012. Han 
har tidligere været tilknyttet PFA i 4 år og har også 
arbejdet for TDC. Jesper har mange års erfaring med at 
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Jens har gennem mange år arbejdet med markedsføring 
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flytte både produkter og holdninger gennem effektiv 
kommunikation.
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EXECUTIVE SUMMARY
Denne case er 3. kapitel i fortællingen om Nederen Forældre (Hold 
den nederen 2014/15 og Nederen er Kærlighed 2016).
 
Det er en afsluttende case der viser, at fastholdelsen af en stringent 
kommunikations- og mediestrategi med forbilledlig kreativ eksekve-
ring over en 4-årig periode ikke alene kan engagere online og ændre 
holdninger, men også kan ændre konkret adfærd og blive en del af 
målgruppens hverdag og vaner.
 
Hvor de forrige cases fokuserede henholdsvis på en hidtil uset lav 
Cost of Engagement og stor holdningsændring i målgruppen (begge 
parametre er i øvrigt forbedret i dette års case), fokuserer dette års 
case på handling, da den vedholdende eksekvering af den kreative 
indsigt og kommunikationsstrategi har skabt et stadigt stigende antal 
handlinger på baggrund af kommunikationen, og et stadigt stigende 
og	meget	signifikant	løft	i	brugen	af	cykelhjelm.

Rejsen,	som	dette	års	case	beskriver,	er	firleddet:	

1: Kreativ excellence
Dette	års	film,	“Filips	Far”,	er	den	tredje	i	rækken,	og	den	er	udvik-
let ud fra samme Nederen Forældre-koncept som de to forrige, men 
den kreative og menneskelige indsigt er ny. Derfor er det et stykke 
både unikt og relevant kommunikation for målgruppen, og det er den 
bedst	performende	film	i	rækken	med	en	liking	på	93%	i	målgruppen.	
Filmen afspilles stadigvæk minimum 10.000 gange dagligt på YouT-
ube	et	halvt	år	efter	lanceringen,	og	det	er	den	mest	sete	film	i	Dan-
mark på YouTube i 2. kvartal af 2017. 

2: Stringent og vedholdende kommunikations- og mediestrategi 
I	2014	begyndte	vi	at	opbygge	vores	“klubhus”	–	en	Facebookside	for	
Nederen Forældre. Vi anvendte næsten udelukkende denne kanal til 
lanceringen af kampagnefortsættelsen Nederen er Kærlighed. Vi fast-
holdte strategien med Filips Far og kunne forbedre både holdnings-
påvirkning og adfærdsændring fra sidste kampagne med 10% mindre 
medieinvestering.
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3: Fastholdelse af unik holdningspåvirkning 
Adfærdsændringer starter med samtaler. Hvis vi stiller skarpt på den 
primære målgruppe – forældre med børn på 10-12 år – har hele 39% 
talt med deres barn om kampagnen (32% i 2016) og hele 27% har talt 
med deres barn om brugen af cykelhjelm – hvilket er næsten en for-
dobling af 2016-tallet på 15% (de eksisterende tal var endog meget 
imponerende). Cost of Engagement er nede på 22,74 kr. (78% billige-
re end i 2016) pr. forældre (med børn på 10-12 år), som på baggrund 
af den nye kampagne har taget en samtale med deres børn om brugen 
af cykelhjelm (benchmark for en sådan handling: ca. 300 kr.).

4: Adfærdsændringer fra 2014-2016
Konceptet er blevet en del af målgruppens hverdag, en femtedel af 
målgruppen tilkendegiver at gå og nynne budskabet derhjemme. Ef-
ter en femårig stagnering i antallet af børn, der bruger cykelhjem, 
er tallet fra 2014 til 2016 steget med ikke mindre end 12% for børn 
mellem 10-12 år og med 10% for børn i alderen 13-16 år. Det er en 
adfærdsændring uden sammenligning og antallet af børn i den pri-
mære målgruppe (10-12 år), der kører med cykelhjem er for første 
gang over 75%.

BAGGRUND: NEDEREN FORÆLDRE & NEDEREN ER KÆRLIGHED

Dette	års	kampagne	“Filips	Far”	bygger	på	to	foregående	kampagner	
Hold den Nederen fra 2014 og Nederen er Kærlighed fra 2016. 

Cykelhjelmskampagnen Nederen Forældre blev i 2014 skabt efter nogle 
år med stagnerende cykelhjelmsbrug blandt børn. Rådet for Sikker 
Trafiks	cykelhjelmtællinger	viste,	at	brugen	af	cykelhjelm	faldt	mar-
kant, når børnene er mellem 9 og 13 år gamle. På dette alderstrin 
stoppede mere end 40.000 børn med at bruge hjelm hvert år. Det er 
ligeledes på dette alderstrin, at børnene begynder at cykle alene, og 
frekvensen af alvorlige ulykker stiger. Derfor var der meget at vin-
de, hvis man kunne få børnene til at beholde hjelmen på bare en lille 
smule længere. 
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Hold den Nederen og Nederen er Kærlighed satte en ny standard for hold-
ningskommunikation målrettet forældre. De bygger på indsigten om 
forældres syn på sig selv i rollen som opdragere, da det betyder no-
get, hvad forældrene gør og siger. Som en ansvarlig forælder kan man 
ikke altid være de søde og sjove forældre, man er nødt til at tage de 
svære kampe som for eksempel kampen om cykelhjelmen. Og nogle 
gange	skal	man	som	forælder	sætte	grænser	og	sige	“fordi	 jeg	siger	
det”. Netop i disse situationer kan forældrene både føle sig, og risikere 
at blive kaldt, nederen.

Kampagnens	centrale	greb	var	derfor	Facebooksiden	“Nederen	For-
ældre”, hvor danske forældre kan forenes i deres hverdagskamp. Vi 
bruger Facebookgruppen som Nederen Forældres klubhus, og tan-
ken er at gøre dem til handlende medlemmer af en bevægelse frem for 
passive modtagere af kommunikation. 
Begrebet	“Nederen	Forældre”	blev	lanceret	med	en	musikvideo,	“Ne-
deren Forældre – Hold Den Nederen”, der humoristisk viste genken-
delige	situationer	og	opfordrede	forældre	til	at	“Holde	Den	Nederen”	
over for deres børn. Videoen blev i den første kampagneperiode set 
over 1,2 millioner gange, og over 30.000 forældre meldte sig ind i 
Facebookgruppen som ambassadører for budskabet. 

Kampagnen resulterede i, at 37% af den primære målgruppe på 
558.000 forældre (AEA 2015) med børn ml. 8 og 12 ændrede syn på 
forældrerollen. 46% snakkede med deres børn om kampagnen, og 
ikke	mindre	end	25%	af	den	primære	målgruppe	tog	specifikt	snak-
ken om cykelhjelmen med deres børn på baggrund af kampagnen. 
Kampagnen blev belønnet med en AEA i 2015.
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To’eren Nederen er Kærlighed byggede direkte ovenpå Nederen Foræl
dre – igen med lanceringen af en musikvideo. Med et næsten hal-
veret mediebudget og ingen tv-visning formåede vi at fastholde 
og forbedre forældrenes engagement og direkte handling. Dette 
lykkedes grundet et unikt stykke indhold og en vellykket medie-
strategi, hvor Facebookgruppens medlemmer (ambassadørerne; de 
selverklærede Nederen Forældre) agerede mediekanal og afsendere 
af kampagnen.

DEN VIRKELIG SVÆRE TRE’ER: HOLD NIVEAUET EFTER TO SUCCESER
Målsætning: I al sin enkelhed (og kompleksitet) lød briefen igen på 
at fastholde forældrenes fokus på og engagement i cykelhjelmen. Nye 
børn vokser 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 
nødvendigvis vundet – blot forlænget. Antallet af forældre, der ta-
ler med deres børn om brugen af cykelhjelmen, skulle altså endnu en 
gang fastholdes på samme høje niveau.

Målgruppe: Den primære målgruppe var forældre til børn mellem 
10-12 år.

Udfordring: Samme udgangspunkt, samme koncept, samme meto-
dik. Kunne vi udvikle endnu en kampagne, der kunne fange både 
forældrenes og børnenes opmærksomhed, og igen fastholde engage-
mentet og hjelmen på. 

Kreativ strategi
Vi skulle skabe hero-indhold, som vores ambassadører for tredje gang 
ville engagere sig i og hjælpe med at sprede, da en forudsætning for, 
at mediestrategien kunne lykkedes, var at skabe indhold, der kunne 
blive spredt organisk.

Denne indsats skulle følges op af en dag til dag-strategi med bruger-
genereret indhold og nedslag af langt mindre produktionstunge, men 
naturligvis engagerende, stykker kreativt arbejde.
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Ergo arbejdede vi for at skabe et stykke hero content, der gav impact i 
gruppen og indhold, der efterfølgende kunne holde dem engagerede. 

Kreativ indsigt
Når den første i klassen smider cykelhjelmen, kan det i løbet af kort 
tid starte en lavine af børn, der dropper hjelmen. Det vil sige, at hvis 
blot enkelte forældre ikke fastholder, at deres børn skal have hjelm på, 
kan det få konsekvenser for mange. 

Dér lå idéen: En fælles fjende til alle de Nederen Forældre – nemlig 
den forælder, der giver sit barn lov til alt uden at tænke på konsekven-
serne. Nogen har ikke holdt den nederen nok. Alt peger på Filips far! 

Kreativ udvikling
Musikvideoen udviklede bureauet igen i samarbejde med instruktør 
Simon Bonde og hitmager Søren Rasted. 

Optakt inden lancering
Inden lancering af musikvideoen blev kampagnen kickstartet med en 
konkurrence med en lille teaser til, at en ny musikvideo var på vej.
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Da	filmen	blev	produceret,	blev	der	udviklet	yderligere	indhold,	der	
kunne skabe liv på siden efter release.

Lancering den 2. maj
Videoen lanceres i uge 18 på Facebook, og i de efterfølgende dage de-
les en lind strøm af ekstramateriale: GIF’er, klip, billeder, fake sms’er, 
Nederen Forældre-produkter og plakater med statements, som hele 
tiden leder forældrene hen mod musikvideoen. 1,2 mio. danskere 
bliver ramt på de første 24 timer. Heraf var 700.000 organisk (ikke 
betalt) spredning. Videoen gik også viralt på YouTube, og med over 
3,4	mio.	afspilninger	og	+1.700	kommentarer	fik	vi	særlig	involveret	
teenagerne.
Biograf, bannere, web-tv og videoseeding gik også i gang i denne pe-
riode, og gruppens brugere blev involveret i det nye indhold.
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Efter: Uge 19-20-21
Den	 revitaliserede	 gruppe	 af	 “Nederen	Forældre”	 begynder	 igen	 at	
dele deres eget indhold, og sammen med infographics, plakater, fake 
sms’er, Nederen Forældre-produkter og konkurrencer, syder forum-
met af liv.

MEDIESTRATEGI – ET 3-ÅRIGT PERSPEKTIV
Fra offline til digital
Tredje kapitel i Nederen Forældre-serien er fuldbyrdelsen af en rejse 
væk	fra	(dyre)	offline	medier	over	mod	en	mere	dialogisk	digital	til-
gang. Hvor år et havde en stor overvægt i mediebudget allokeret til 
offline	medier	(primært	TV,	der	var	en	nødvendighed	for	at	skabe	et	
massivt momentum fra start), var år to markant mere digitalt med 
en 50/50-fordeling samtidig med, at mediebudgettet blev skåret med 
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næsten 40%. I år tre blev budgettet yderligere reduceret med 10%, 
mens	bevægelsen	væk	fra	offline	blev	fuldbyrdet.	I	2017-kampagnen	
blev to ud af tre mediekroner således investeret i digital annoncering.

En opprioritering af digitale medier på medieplanen er naturligvis 
ikke en succes i sig selv, men giver mening; 1) fordi det er her, dia-
logen foregår, 2) fordi performance konstant har forbedret sig i takt 
med	at	flere	tilslutter	sig	bevægelsen,	og	3)	fordi	vi	vha.	den	akkumu-
lerede data skabt online kan ramme vores målgruppe mere og mere 
præcist og dermed effektivt. Vigtigst af alt har denne rejse vist, at det 
er muligt at spare penge på mediebudgettet uden at gå på kompromis 
med effekten.
 

Øget effekt = mere indhold = stærkere bevægelse
Effektiviseringen af mediebudgettet og den besparelse, som det har 
medført har betydet, at vi har haft de økonomiske muskler til at ud-
vikle nyt content af høj kvalitet år efter år på trods af en nedskallering 
af det samlede budget. Og det at udkomme med nyt indhold løbende 
og år efter år, er netop den faktor, der skaber sammenhængskraften i 
Nederen Forældre-bevægelsen. Dét, der giver dets medlemmer noget 
at	snakke	om,	grine	af	og	reflektere	over.	For	det	er	denne	folkebe-
vægelse om man vil, der er kampagnernes egentlige motor og årsagen 
til, at vi hvert år har kunne bygge ovenpå og stå med et stærkere ud-
gangspunkt end året før – også annonceringsmæssigt. 

Disse ambassadører er årsagen til, at forældre hvis børn løbende 
vokser ind i målgruppen, træder ind i et fyldt klubhus med masser 
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af kærlige og engagerede medforældre, der er klar til at støtte dem 
i kampen om cykelhjelmen. De sørger for, at nye medlemmer fatter 
sympati for sagen med det samme og tager Nederen-mærkatet på sig. 
Ud af denne folkebevægelse er der vokset en decideret mediekanal, 
hvis medlemmer spreder vores budskab mere effektivt og troværdigt, 
end en hvilken som helst medieindrykning kunne gøre.

De er grunden til, at vi på kampagnekonceptets fjerde leveår kan 
ramme 1,2 mio. danskere på Facebook inden for kampagnens første 
24 timer. Det er med andre ord dem, der muliggør den mediemæs-
sige effektiviseringsproces, der har skabt det økonomiske fundament 
for kampagnekonceptets fortsatte succes; at vi kontinuerligt udkom-
mer med nyt kvalitetsindhold i øjenhøjde med målgruppen. Det er 
en cyklisk og selvforstærkende effekt, der over tid gerne skulle gøre 
kampagne og koncept uafhængig af traditionel medieindrykning.

RESULTATER
Holdnings- og adfærdsændring (den store ROI)
Når man arbejder med holdnings- og adfærdsændrende kampagner, 
giver klassisk ROI ikke længere mening, da vi nok bruger penge på 
kampagnen, men naturligvis ikke forventer, at den tjener sig ind øko-
nomisk. I hvert fald ikke på vores egen bundlinje, men muligvis på 
samfundets. 

Idéen med termen Den Store ROI er, at 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 Nederen Forældre til deltagelse i kampagnen.
3.  At nå de kommunikative mål i forhold til budskabsforståelse, rele-

vans og erindring.
4.  At nå de adfærdsændrende mål i forhold til forældrerollen og der-

med holde børnene fast på brugen af cykelhjelm.
Punkt 4 er, som det forstås, kampagnens mål og de 3 øvrige er veje 
dertil.
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KAMPAGNENS EVNE TIL AT NÅ MÅLGRUPPEN OG ENGAGERE
Bedste performance nogensinde
Årets kampagne er kulminationen på vores langsigtede strategi. Det 
ses både i den konkrete adfærdsændring, men i særdeleshed når vi 
kigger	på	mere	klassiske	performance-	og	medienøgletal.	Her	er	“Fi-
lips	 Far”	 det	 bedst	 performende	 stykke	 indhold	 i	 “Nederen	 Foræl-
dres” historie.

I det følgende vil vi lave et deep-dive ned i resultaterne på vores to 
primære mediekanaler og til sidst opsummere kampagnens samlede 
mediemæssige performance.

YouTube – Dybdeengagement og “den lange hale”
“Filips	Far”	musikvideoen	fik	en	flot	førsteplads	på	Youtube	Ads	Lea-
derboard i Q2, som den mest populære Youtube-reklame i hele Dan-
mark.	Blandt	andet	på	baggrund	af	en	VTR	(har	set	filmen	til	ende)	på	
imponerende 35% (benchmark 15-20%) og en CPV på 0,12 kr. (ben-
chmark 0,30 kr. – 0,35 kr.). 

I	 skrivende	stund	er	 “Filips	Far”	med	næsten	3,5	mio.	visninger	én	
af 2017’s mest sete YouTube-videoer med en imponerende gennem-
snitssening	på	2,27	min.	pr.	visning	(+140.000	timer),	over	1.700	kom-
mentarer og 10.000 daglige(!) visninger organisk. Videoen er næsten 
et halvt år efter kampagnens lancering stadig højaktuel.

Den	er	således	tæt	på	at	overhale	“Hold	den	Nederen”	fra	2014	(3,5	
mio. visninger), der i øvrigt også stadig ses 1.000 gange hver dag. 
Spill-over-effekten er tydelig med over 800.000 visninger af de fore-
gående	videoer	siden	lanceringen	af	“Filips	Far”	i	maj.
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Engagementet	med	både	det	enkelte	stykke	indhold	og	hele	“Nederen	
Forældre”-bagkataloget er i 2017 på sit højeste nogensinde. Det er 
værd at bemærke, at vi på YouTube i modsætning til Facebook har 
særligt fat i den yngre målgruppe, hvilket en hurtig gennemlæsning af 
de	temmelig	“ungdommelige”	kommentarer	tydeligt	viser.	Her	er	der	
ikke mange over 21 år, der kan være med.

Det 3-årige perspektiv 
Det at fastholde en succesfuld kommunikations- og mediestrategi vi-
ser med al tydelighed, at man på sigt får endnu mere effekt. Således 
har hver kampagne øget visningerne på de tidligere kampagner.

Synergier mellem kampagner:

Facebook – Motor og samlingspunkt
Ud	over	at	sprede	“Filips	Far”-videoen	som	en	steppebrand	de	første	
24 timer, var Facebook en vigtig brik i kampagnens sustain og lang-
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sigtede dækningsopbygning. Med en akkumuleret dækning på 2,45 
mio. danskere på videoen alene, nåede kampagnen langt ud over den 
afgrænsede forældremålgruppe. 

En stigning i følgerantal på imponerende 43% fra kampagnestart 
til	 dags	 dato	 (til	 over	 60.000	 medlemmer	 af	 “Nederen	 Forældre”),	
+11.000	 delinger,	 +12.500	 kommentarer	 og	 +120.000	 reactions	 er	
alle helt fantastiske kvantitative resultater, der endnu engang under-
streger, hvor folkekært universet er blevet.

Men vigtigere var dybden af engagementet i forhold til at anspore 
en	 adfærdsændring.	 Danskerne	 har	 sammenlagt	 brugt	 +14.300	 ti-
mer	i	selskab	med	“Filips	Far”	på	Facebook	og	derudover	delt	talrige	
personlige historier på siden. 

Fastholdelsen af strategien over de 3 kampagner viser sig også i en-
gagementet, hvor hver kampagne bygger oven på og forstærker antal 
fans og engagement.
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Årets nye satsning, Nederen Forældre-produkter (eks. opvaskebørste) 
blev udsolgt med det samme, mens et par nordjyske pigers hjemme-
filmede	version	af	musikvideoen	endte	med	landsdækkende	omtale	
og et besøg i Go’Morgen Danmark. Større commitment kan man vist 
ikke bede om.

Øvrige aktiviteter og opsummering
Udover Facebook og YouTube blev kampagnen skubbet ud via video-
seeding (BeOn og Buzzanova), tradionelt WebTV i en cut-down ver-
sion samt GoCards og biograf. Samlet set har kampagnen skabt i alt 6 
mio. involveringer1 og 15 mio. betalte kampagneeksponeringer totalt 
på tværs af mediegrupper; en fordobling i forhold til 2016 – men med 
et mediebudget 10% under sidste år. Og tallene stiger fortsat.

BUDSKABSFORSTÅELSE, RELEVANS & ERINDRING2

Kampagnen er den bedst performende af de tre Nederen Forældre-
kampagner ift. at ramme målgruppen og involvere dem. Men for, 
at en egentlig adfærdsændring kan ske, er det naturligvis vigtigt, at 
kampagnen erindres og forstås.  

65% (forældre til 10-12 årige) angiver, at de kan huske kampagnen 
uden, at den har været aktiv på TV. Et tal som fra benchmark database 
ofte er umuligt at opnå uden massive TV-investeringer (2016: 59%).

93% (forældre til 10-12 årige) vurderer kampagnen som god, hvilket 
igen er blandt de bedst performende kampagner overhovedet (2016: 
85%) og viser, at tilgangen/stil og tone/medietilgang passer godt til 
målgruppen.	Hele	75%	finder	filmen	relevant	for	dem,	som	forældre	
til et 10-12 årigt barn.

1  Video views af fuldlængde video, reaktioner, kommentarer, delinger, klik, postkortaftræk
2   Kilde: Epinion (Juni 2017) Effektmålene er gennemført efter kampagneperiodens afslutning og via online 

surveys med 905 forældre med børn i alderen 6-16 år.
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Endeligt har forældrene virkelig taget sangen til sig. 18% af forældrene 
til de 10-12-årige tilkendegiver, at de går og synger dele af – eller hele 
– sangen derhjemme. 

ADFÆRDSÆNDRING – (Step 1: Holdning og samtale)
Adfærdsændringer starter med samtaler med målgruppen. Dette KPI 
har været løftestang for kampagnen; at få emnet sat på agendaen. Her 
stiller vi skarpt på den primære målgruppe – forældre til børn på 10-
12 år.

KILDE: EPINION og Advice (2014)

STORE ROI: Cost of Engagement
Vi har beregnet en pris pr. handling som et resultat af de handlinger, 
kampagnen har skabt (har talt med deres børn om kampagnen, har 
talt omkring cykelhjelm med ens børn) holdt op mod medie- og re-
klame/produktionsomkostningerne. I år har vi valgt at fokusere på 
den primære målgruppe: Forældre til børn mellem 10 og 12 år.
Her taler resultaterne igen deres eget klare sprog – fra 2016 til 2017 
er Cost of Engagement faldet henholdsvis 21% og 78%.

(Benchmark for en sådan handling: ca. 300 kr.)

(Note: Pris pr. involvering (har talt med deres børn om kampagnen, brug af cykelhjelm) er beregnet ved at 
tage målgruppen: (Danmarks Statistik (2014, 2016 og 2017): (Målgruppestørrelsen – hjemmeboende børn i 
alderen 10-12 år. og de angivne procenter (Epinion) divideret med omkostningen for kampagnen (produk-
tion	+	medier).
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ADFÆRDSÆNDRING – Det lange nederen træk –

Brugen af cykelhjelm
Efter en femårig stagnering i antallet af børn, der bruger cykelhjem, 
er tallet fra 2014-2016 steget med 12% for børn mellem 10-12 år og 
med 10% for børn over 12 år. Antallet af børn (i den primære mål-
gruppe 10-12 år), der kører med cykelhjem er nu for første gang no-
gensinde over 75%.

KONKLUSION
Med	“Filips	far”	får	vi	det	endelige	bevis	på	at	fastholdelse	af	kommu-
nikations-	og	mediestrategien	har	flyttet	både	holdning	og	konkret	
adfærd, og endda forbedret effekten krone for krone år for år. Hvor vi 
fra	konceptets	start	i	2014	opbyggede	“klubhuset”,	Facebooksiden	for	
“Nederen	Forældre”,	og	anvendte	denne	som	kanal	for	lanceringen	af	
kampagnefortsættelsen Nederen er Kærlighed, og nu igen er den bedst 
performende kampagne i konceptets levetid.

Båret	af	et	excellent	stykke	indhold,	“Filips	Far”,	har	kampagnen	skabt	
i alt 6 mio. involveringer3 og 15 mio. kampagneeksponeringer totalt 

3  Video views af fuldlængde video, reaktioner, kommentarer, delinger, klik, postkortaftræk.
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på tværs af mediegrupper; en fordobling i forhold til 2016 – men med 
et mediebudget 10% under sidste år. Og tallene stiger fortsat.

“Fillips	Far”	har	formået	at	fastholde	debatten	mellem	forældre	og	de-
res børn. Hvis vi stiller skarpt på den primære målgruppe – forældre 
til børn på 10-12 år – har hele 39% talt med deres barn om kampag-
nen (32% i 2016) og hele 27% har talt med deres barn om brugen af 
cykelhjelm – hvilket er næsten en fordobling af 2016 tallet på 15%.

Dette er sket for en ekstrem lav Cost of Engagement på 22,74 kr. pr. 
forældre (med børn på 10-12 år), som på baggrund af den nye kam-
pagne har taget en samtale med deres børn om brugen af cykelhjelm 
(benchmark for en sådan handling: ca. 300 kr.).

Den sidste cykeltælling viser da også, at udviklingen i brugen af cy-
kelhjelm fra 2014-2016 er steget med 12% for børn mellem 10-12 år 
og med 10% for børn i alderen 13-16 år. Antallet af børn (10-12 år), 
der kører med cykelhjem er nu for første gang nogensinde over 75%. 

Konceptet er blevet en del af målgruppens hverdag, hvor musikvideoen 
afspilles 10.000 gange dagligt tre måneder efter kampagneafslutning og 
næsten et halvt år efter kampagnelanceringen. Og næsten en femtedel af 
målgruppen tilkendegiver at gå og nynne budskabet derhjemme. 

“Nederen	Forældre”	har	manifesteret	sig	som	en	bevægelse,	der	både	
distribuerer	indholdet	og	agerer	på	budskabet.	Personificeret	i	karak-
teren	“Filips	Far”,	der	som	en	af	de	eneste	ikke	har	forstået	budskabet	
endnu. Det lange nederen træk fra holdning til handling er for alvor 
sket. 




