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EXECUTIVE SUMMARY
Kampagnen der aldrig skulle have været.
Undskyld, at vi er så nederen.

Først og fremmest undskyld, at vi er så nederen. Sidste år blev den 
“tredje og afsluttende case på Nederen Forældre” indsendt til AEA, og den 
blev indsendt i god tro. Resultaterne af kampagnens på det tidspunkt 
fireårige levetid var så overbevisende, at pengene, som naturligvis 
skal følge de største problemer i trafikken, for en stor del blev ryk-
ket til mere presserende sager. “Nederen Forældre”-universet var 
tiltænkt løbende vedligeholdelse, men ingen nye, store kampagner. 
Sådan blev det ikke.

I stedet blev der taget en virkelig stor chance, og et allerede meget lavt 
mediebudget blev skåret med over en tredjedel for at allokere penge 
til produktionen. Samtidig blev nye, ambitiøse målsætninger føjet 
til kampagnens KPI’er. Der skulle skabes samtaler; ikke bare online, 
men ude i den virkelige verden og i forældregrupperne. Derfor blev 
konceptet “Voksenfest”.

For første gang kastede vi os ud i en pull-strategi med troen på, at vi 
nu har så stærk en sag, at målgruppen aktivt vil efterspørge den. Og 
det gjorde de!
• 50% fald i prisen pr. samtale (nu 2 kr., ved sidste kampagnes 4 kr. 

Benchmark er 300 kr.)
• 42% blev motiveret til at tale med andre forældre i klassen om brug 

af cykelhjelm
• 39% har tænkt sig at lave aftaler med de andre forældre i klassen
• 18% har lavet aftaler med deres børn (en stigning fra 6% ved sidste 

kampagne)
• 65% gav udtryk for, at det var blevet lettere at fastholde brugen af 

cykelhjelm

Og cykelhjelmsbrugen er blevet ved med at stige. Inden kampagnen 
gik i luften i 2014 var brugen af cykelhjelm ikke steget i 5 år. Siden 
er den steget markant hvert år. Det samlede cykelhjelmsbrug er nu 
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steget alt i alt 45%. 30% for de 10-12-årige og 65% for de 12-16-årige 
i kampagnens levetid fra 2014-2018.

Det følgende skal fremvise, hvordan fastholdelsen af en stringent, 
indsigtsbaseret kommunikationsstrategi kan bruges som platform 
for nyt engagement og fortsætte med at få målgruppen til at ændre 
adfærd. Samtidig er det historien om en brief, der blev ændret i pro-
cessen og et budget, som blev brugt overordentligt modigt. Og det er 
med 99% sikkerhed den sidste og afsluttende case.

BAGGRUND
Historien om “Nederen Forældre”.

Dette års kampagne “Voksenfest” bygger på de tre foregående kam-
pagner: “Hold den Nederen” fra 2014, “Nederen er Kærlighed” fra 
2016 og “Filips Far” fra 2017.

Cykelhjelmskampagnen “Nederen Forældre” blev i 2014 skabt efter 
år med stagnerende cykelhjelmsbrug blandt børn og fem år, hvor 
ingen fremgang kunne spores. Rådet for Sikker Trafiks cykelhjelms-
tællinger viste, at brugen af cykelhjelm faldt markant, 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 alvor-
lige ulykker stiger. Derfor var der meget at vinde, hvis man kunne få 
børnene til at beholde hjelmen på bare en smule længere.
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Nederen Forældre: Et adelsmærke
Konceptet “Nederen Forældre” har sat en ny standard for holdnings-
kommunikation målrettet forældre. Det bygger på indsigten om for-
ældres syn på sig selv i rollen som opdragere, da det betyder noget, 
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 nederen og ri-
sikere at blive kaldt nederen. Kampagnens centrale greb var derfor 
Facebook-siden “Nederen Forældre”, hvor danske forældre kan for-
enes i deres hverdagskamp, og det at være en “Nederen Forældre” 
kunne blive et adelsmærke. Vi bruger Facebook-gruppen som “Nede-
ren Forældres” klubhus, og tanken har fra start været at gøre dem til 
handlende medlemmer af en bevægelse frem for passive modtagere 
af kommunikation.

Kampagnen der sejrede sig selv ihjel
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 ind i Facebook-
gruppen som ambassadører for budskabet.

Kampagnen resulterede i, at 37% af den primære målgruppe på 
558.000 forældre med børn mellem 8 og 12 år ændrede syn på for-
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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 kampagnen (Epinion, 
2014). Kampagnen blev belønnet med en AEA i 2015.

To’eren “Nederen er Kærlighed”, belønnet med en AEA i 2016, byg-
gede direkte ovenpå “Nederen Forældre” – igen med lanceringen af 
en musikvideo. Med et næsten halveret mediebudget og ingen TV-
indrykning formåede vi at fastholde og forbedre forældrenes enga-
gement og direkte handling. Dette lykkedes grundet et unikt styk-
ke indhold og en vellykket mediestrategi, hvor Facebook-gruppens 
medlemmer, ambassadørerne – de selverklærede nederen forældre 
– agerede mediekanal og afsendere af kampagnen.

Den svære tre’er “Filips Far”, AEA-vinder i 2018, havde som udgangs-
punkt alle odds imod sig. Kunne vi holde niveauet efter hele to suc-
ceser? Endnu en gang opererede vi med et halveret mediebudget og 
resultater på et niveau så højt, at vi ikke turde tro på mere. Men vi 
måtte tro gevaldigt om. “Filips Far” blev den ultimativt bedst per-
formende kampagne af de tre. Filmen gik viralt og slog alle tidligere 
resultater. En invitation til optræden ved GuldTuben 2018 var bare 
et enkelt bevis på, at vi var blevet en del af kulturen, og at “Nederen 
Forældre” nu var slået igennem.

Faktisk gik “Filips Far” så forbandet godt, at vi fik sejret os selv ihjel. 
Resultaterne af kampagnens på det tidspunkt fireårige levetid var så 



·  REKLAMEN TIL EKSAMEN 19174

overbevisende, at pengene, som naturligvis skal følge de største pro-
blemer i trafikken, for en stor del blev rykket til mere presserende 
sager.

“Nederen Forældre”-universet var tiltænkt løbende vedligeholdelse, 
men ingen nye, store kampagner.

Brief: Kampagnen der aldrig skulle have været
I al sin enkelhed lød den oprindelige brief på, at der ikke var penge 
nok til at lave en ny kampagne. Der var penge til at give den forrige 
kampagne, “Filips Far”, et push igen.

Samtidig var der et ønske om at skabe samtaler – eksempelvis i for-
ældregrupper i folkeskoleklasser, så fastholdelsen kunne blive nem-
mere for forældrene. Det blev foreslået at skabe mindre ambitiøse 
stykker indhold, som kunne varetage denne opgave.

Arbejdet gik i gang, men på et tidspunkt i processen spurgte vi os 
selv (Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden, Orchestra og & Co.) om 
vi virkelig ville gå med både livrem og seler i stedet for at stole på det 
community, der var blevet bygget op.

Der var nemlig en anden mulighed: Vi kunne allokere mediepengene 
til produktion og stole på vores community, indsigtsarbejde og krea-
tive eksekvering. Derved kunne vi bruge alle ressourcer på at skabe 
et stykke indhold, som kunne gøre delmålet fra den oprindelige brief 
(forældreaftaler) til vores primære mission, ved kreativt at dreje hele 
“Nederen Forældre”-universet imod dette mål. Da det først var sagt, 
var der ingen anden vej.

Briefen blev revideret, og både KPI’er og mediestrategi blev ændret.

Den fjerde kampagne fik til formål at styrke forældrenes sammen-
hold og fokusere konceptet på at skabe samtaler. Ikke bare online, 
men i den virkelige verden. Der skulle laves fælles regler for brug af 
hjelm i klasser og vennegrupper. Såkaldte forældreaftaler, så foræl-
drene selv kunne hente en aftale til deres forældreforum.
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Dette blev muligt ved at skære mediebudgettet med yderligere 37,5%. 
Efter at være skåret 40% på år to – og 10% på år tre.

Når succeskriterierne for kampagnen blev ændret, skulle det kreative 
også ændres. Kampagnen skulle bevæge sig ind på et nyt område.
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KPI’ER
Med en vis realisme omkring budgettes størrelse og de nye mål, som 
blev sat, forventede vi ikke samme resultater som de forrige kam-
pagner leverede. Kampagnen var for en stor del ude af vores kontrol, 
fordi vi satte vores lid til vores ambassadører, de nederen forældre, 
som forhåbentligt ville sprede budskabet og skabe engagement. Såle-
des fastsatte vi fra vores erfaringer følgende KPI’er ud fra vores KPI-
tilgang; den store ROI.

Når man arbejder med holdnings- og adfærdsændrende kampagner, 
giver klassisk ROI, for os, ikke længere mening, da vi nok bruger 
penge på kampagnen, men naturligvis ikke forventer, at den tjener 
sig ind økonomisk. I hvert fald ikke på vores bundlinje, men muligvis 
på samfundets. Derfor har vi gennem årerne arbejdet med den store 
ROI, benchmarket ud fra de tidligere års kampagner.

Idéen med termen den store ROI er, at valutaen vi ønsker at inddrive, 
er engagement – og derfor vurderer vi kampagnens evne til:
1. at nå ud til målgruppen, herunder kendskab og videovisninger
2. at engagere “Nederen Forældre” til deltagelse i kampagnen, her-

under digitalt engement, samtaler i den virkelige verden og foræl-
dreaftaler

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. (I år var den øn-
skede adfærd udbygget med målet om at få forældrene til at indgå 
aftaler med hinanden og i klassen)

Punkt 4 er, som det forstås, kampagnens mål og de 3 øvrige er veje 
dertil.
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MÅLGRUPPE
Den primære målgruppe var fortsat forældre til børn fra 10-12 år. En 
målgruppe som, logisk nok, har en udskiftning på 33% om året, da 
større børn rykker ud og nye rykker op i aldersgruppen. Nye forældre 
står altså over for de præcis samme udfordringer som de forrige, når 
poderne bliver mere og mere cool, og både hjelmen og forældrene 
bliver mere og mere cringe (spørg et barn, hvis du er i tvivl om, hvad 
det ord betyder).

UDFORDRING
Samme udgangspunkt, samme koncept, samme metodik samt et så højt 
niveau af resultater fra de forrige år, at vi fra start aldrig havde turde 
drømme om dem. Det var det positive. Modsat havde vi et mediebud-
get, man let kunne få mareridt af og helt nye og objektivt svære KPI’er.

KREATIV STRATEGI
Vi skulle skabe hero-indhold, som vores ambassadører for fjerde år i 
træk ville engagere sig i og hjælpe med at sprede, da en forudsætning 
for at mediestrategien kunne lykkes var at skabe indhold, der kunne 
blive spredt organisk.
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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 for at supportere 
samtalen og sætte fokus på fællesskabet og forældreaftaler.

Ergo arbejdede vi for at skabe et stykke hero content, der gav impact 
i gruppen og indhold, der efterfølgende kunne holde engagementet 
oppe og føre det ud i virkeligheden.

Kreativ indsigt & udvikling
Børn undervurderer deres forældre. De fortæller let gennemskuelige 
løgnehistorier, og de tror, at voksne ikke taler sammen. De tror, deres 
forældre er gamle og de tror, de kan snyde dem. Børnene forstår ikke, 
at forældrene i virkeligheden er 30 år foran. Forældre har også været 
børn; de kender alle trickene i bogen.

Og forældre holder sammen. Dér lå idéen: Voksenfest! Det er en le-
gitimering, opfordring og hyldest til at lave regler forældre imellem. 
Det er en legitimering af at have et fællesskab uden om børnene, et 
rum og en samtale, som er for de voksne. For de ved bedst – i hvert 
fald når det kommer til cykelhjelmen.

Musikvideoen udviklede bureauet & Co. i samarbejde med hitmager 
Søren Rasted og instruktørerne Simon Bonde og Ian Isak.
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Optakt
Inden lanceringen blev vores nederen forældre på Facebook mindet 
om de forgangne musikvideoer, som blev lagt op én og én med en på-
mindelse om at være opmærksomme på, at en ny snart ville blive lan-
ceret. Det var en strategi som skulle skabe hype omkring den nye film 
blandt den hårde kerne af nederen forældre og på den måde vække 
klubhusets medlemmer, så de kunne hjælpe med en organisk distri-
bution af filmen og herved øge engagementet på årets kampagne.

Lanceringen
“Voksenfest” blev lanceret en mandag. For hvad er egentlig mere ne-
deren end en mandag med trætte unger og tarvelige madpakker?

Mandag d. 3. september blev filmen derfor uploadet til vores klubhus 
på Facebook, og annonceringen blev startet. Strategien var at front-
loade det begrænsede budget og komme bredt ud hurtigt, så der dan-
nes ringe i vandet. Kan vi få skabt en hype omkring den nye film, er 
erfaringen fra de foregående år, at vi får flere med og kampagnen får 
således et organisk løft.
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I kølvandet på vores hero-film, “Voksenfest”, delte vi en række sup-
porterende stykker indhold, som skulle være med til at forlænge sam-
talen og impact af filen.

Hype-making: Nederen forældre overalt
Vi havde endvidere afsat et mindre budget til native puffs, som i lan-
ceringen skulle være med til at opbygge hype og skabe interesse. Vo-
res native puffs lå som betalte teasers, altså overskrifter med billede, 
på forsiden af digitale versioner af medier som fx Ekstra Bladet. Disse 
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native puffs drev trafik ind til en håndfuld blogindlæg skrevet af in-
fluencers, som selv er nederen forældre og derfor har en ligesindet 
målgruppe.

Filmen kørte endvidere på digitale medier uden om Facebook. Begge 
formater var mediestrategisk valgt, fordi det er en kosteffektiv måde 
at skabe en fornemmelse af, at “Nederen Forældre” er overalt, er 
uundgåelige, og har man ikke fået set filmen, må man hellere få det 
gjort, hvis man vil være med i klubben. Man er gået glip af noget stort.

Nederen Forældres indsats
Ovenstående vækkede i den grad klubhuset, og de nederen forældre 
var mere end klar til at hjælpe kampagnen på vej.

Som support til kampagnen producerede de eget indhold, som blev 
delt blandt de andre nederen forældre. Det styrkede sammenholdet 
blandt nederen forældre, som qua den originale nederen-strategi, har 
brug for sammenhold og styrke for at stå fast på hjelmen, når børnene 
begynder at ville smide den. Og det styrkede kampagnen, som fik or-
ganisk reach.
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Et effektiviseret mediebudget
Fjerde kapitel i “Nederen Forældre”-serien er fuldbyrdelsen af en 
rejse væk fra (dyre) offline medier over mod en mere dialogisk digital 
tilgang.

Hvor første år, “Hold den Nederen” (2014), havde en stor overvægt af 
mediebudgettet allokeret til offline medier (primært TV, hvilket var 
en nødvendighed for at skabe et massivt momentum fra start), var 
andet år, “Nederen er Kærlighed” (2016), markant mere digital med 
en 50/50-fordeling, da det samlede mediebudget allerede det år blev 
skåret med næsten 40%.

I år tre blev budgettet yderligere reduceret med 10%, og bevægelsen 
væk fra offline fortsatte med 2017-kampagnen “Filips Far”, hvor to ud 
af tre mediekroner blev investeret i digital annoncering.

I år har vi med “Voksenfest” således fastholdt den digitale indsats og 
fuldbyrdet rejsen med hele mediebudgettet allokeret hertil. Det kan vi 
kun, fordi vi står på skuldrene af de forrige kampagner, og fordi vi in-
vesterer vores mediekroner smart på de digitale medier. Vi udnytter 
den menneskelige nysgerrighed og skaber interesse via bl.a. frontload 
af vores mediebudget i kampagnens start, samt med strategiske place-
ringer der giver anledning til meromtale, ligesom fx forsideplacerin-
ger giver en følelse af hype.

En opprioritering af digitale medier på medieplanen er naturligvis 
ikke en succes i sig selv, men giver i dette tilfælde mening, fordi 1: 
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Det er her på de sociale medier, at dialogen foregår, 2: Performance 
konstant har forbedret sig i takt med at flere tilslutter sig bevægel-
sen af “Nederen Forældre”, og 3: Vi har vha. af den akkumulerede 
data skabt mulighed for at ramme vores målgruppe enormt præcist 
og effektivt.

Vigtigst af alt har denne rejse vist, at det er muligt at spare penge på 
mediebudgettet uden at gå på kompromis med effekten.

“Nederen Forældre”-ambassadørerne er årsagen til, at forældre hvis 
børn løbende vokser ind i målgruppen, træder ind i et fyldt klubhus 
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med masser af kærlige og engagerede medforældre, der står klar til at 
støtte dem i kampen om cykelhjelmen. Gamle medlemmer sørger for, 
at de nye fatter sympati for sagen, forstår værktøjerne og tager den 
nederen hat på.

Ud af denne folkebevægelse er der vokset en decideret mediekanal, 
hvis medlemmer spreder budskabet mere effektivt og troværdigt, end 
en hvilken som helst medieindrykning eller betalt influencer kunne.

De nederen forældre er grunden til, at vi på kampagnekonceptets nu 
femte leveår kan opnå 1,7 millioner flere videovisninger, på et mere 
end halveret mediebudget.

RESULTATER
Hvad kom der ud af kampagnen, der aldrig skulle have været?

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 bundlinje, men muligvis på samfun-
dets. Derfor har vi gennem årerne arbejdet med den store ROI.

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. (I år var den øn-
skede adfærd udbygget med målet om at få forældrene til at indgå 
aftaler med hinanden og i klassen)
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Punkt 4 er, som det forstås, kampagnens mål og de 3 øvrige er veje 
dertil.

KAMPAGNENS EVNE TIL TIL AT NÅ MÅLGRUPPEN OG ENGAGERE
Voksenfest slog alle rekorder
Trods et mindre budget opnåede kampagnen det højeste hjulpne 
kendskab nogensinde: 62% af målgruppen forældre med børn i alde-
ren 6-16 år (Epinion 2018).

Heraf har hveranden talt med deres barn eller andre om kampagnen, 
hvilket har givet 300.000 samtaler om emnet cykelhjelm og en pris 
per samtale på blot 2 kr. En halvering af pris ift. året forinden og mile-
vidt fra benchmark på 300 kr. 15.000% bedre end benchmark, kunne 
man også sige.

Filmen blev den bedst performende, ikke bare i kampagnens leve-
tid, men også bedst performende film på YouTube i Danmark i 2018. 
(YouTube Leaderboard Danmark, 2018), og den generede lige knap 1 
mio. visninger.
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På Facebook generede “Voksenfest” over 1.2 millioner visninger, 
hvoraf hele 49% var organiske (facebook.com/nederen). Hertil kom 
et samlet engagement på 47.820 likes, kommentarer og delinger.

Kampagnen har desuden medvirket til en stigning i Facebook-fans på 
hele 21% siden sidste kampagne – og klubhuset rummer nu næsten 
70.000 medlemmer. I skrivende stund lige præcis 69.901 (facebook.
com/nederen).

Disse tal har også smittet af på de konkrete handlingsmål, som for 
denne kampagne særligt har haft fokus på forældreforummet.
• 42% er blevet motiveret til at tale med andre forældre i klassen om 

brug af cykelhjelm
• 39% er blevet motiveret til at lave aftaler med de andre forældre i 

klassen
• 18% har lavet en aftale med deres børn (en stigning fra 6% ved sid-

ste kampagne)
• 65% giver udtryk for, at det var blevet lettere at fastholde brugen 

af cykelhjelm

Alt sammen som direkte effekt af kampagnen.
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Cykelhjelmsbrug – højeste niveau nogensinde!
Andelen af forældre der har købt cykelhjelm til deres barn er gået fra 
1% i 2017 til 8% i 2018 og, som bonuseffekt til kampagnen, er andelen 
af forældre der køber en hjelm til sig selv, steget fra 2% i 2017 til 12% 
i 2018.

Endnu vigtigere er der en fortsat stigning i børn, der beholder hjel-
men på. Som sagt flere gange i denne case, havde tallene for børn 
med hjelm ligget helt stille i fem år, inden kampagnen kom på banen 
i 2014. Siden er antallet af forældre, der har talt med deres barn eller 
lavet regler for brug af hjelm, steget fra 69% i 2014 til 82% i 2018, og 
mens der i 2014 var ca. 40.000 børn, som årligt droppede cykelhjel-
men, er dette tal nu nede på 31.000.
• Af de 6-9 årige bruger 92% nu cykelhjelm (5% stigning i kampag-

nens levetid)
• Blandt de 10-12 årige er det nu 83% (30% stigning i kampagnens 

levetid)
• Blandt de 12-16 årige er det nu 51% (65% stigning i kampagnens 

levetid)
• Det betyder, helt håndgribeligt, at der nu er 94.000 flere børn med 

cykelhjelme på vejene.
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Hold den nederen!




