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SOS SMS 

Send Mindre Stråling 
 
Strategi, koncept og eksekvering 
 
Problem: Folk udsættes for mere stråling, når de taler i deres mobiltelefon, fordi strålingen er farligere jo 
tættere på kroppen, mobiltelefonen er. 
 
Indsigter: 

• SMS’en er ved at uddø, da der sendes langt færre SMS’er i dag end tidligere. 
• For mange var SMS’er det første møde med (den trådløse) teknologi. 

 
Målgruppe: Kampagnens målgruppe er de 25-35-årige - også kendt som millennials. Født i den spæde 
start af et digitaliseret Danmark i tiden før Facebook, Google og YouTube, men vokset op med medierne 
helt fra de tidlige teenage-år. Målgruppen er storforbrugere af nye devices - smartphone, tablet, smartwatch 
– og er derfor særligt udsatte for mobilstråling. Men de var også med dengang, man sendte SMS’er fra 
Nokia 3310’en eller Ericsson T28’eren. Mange i målgruppen er desuden nybagte eller kommende forældre 
og kan derfor påvirke deres børn, der er særligt modtagelige for stråling. Målgruppen er desuden ofte first-
movers, så ved at ramme denne målgruppe, er der derfor spillover effekt på en stor del af resten af 
befolkningen. 
 
Formål og kontekst: Brug af SMS’er er faldet voldsomt siden 2010. Faktisk med hele 51,7%1. Også 
selvom Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge SMS i stedet for telefonopkald2. Denne kampagne skal ikke 
blot hylde, men også forsøge at redde SMS’en fra at forsvinde helt fra vores medieforbrug. Det er ikke 
realistisk, at kampagnen får folk til at stoppe med at bruge mobiltelefonen. Og det er heller ikke kundens 
ønske. SOS SMS er et humoristisk greb, der skal sikre målgruppens opmærksomhed. For selvom 
kampagnen også har til sigte at få målgruppen til at redde SMS’en, er det i lige så høj grad formålet at lave 
en simpel adfærdsændring i deres mobilbrug, der mindsker påvirkningen fra de skadelige stråler - nemlig at 
telefonen bliver brugt længere væk fra kroppen. Målet er altså at få folk til at ændre måden, de bruger 
deres mobiltelefon. Kampagnen skaber samtidig refleksion over brugen af trådløs teknologi og de 
sundhedsrisici, strålingen medfører. 
 
Idé og eksekvering: En app skal hjælpe målgruppen med at skifte opkaldet ud med SMS’en. Når man 
tager mobilen op til øret, udsættes man i højere grad for stråling, end når man sender en SMS, hvor 
mobilen er længere væk fra kroppen. App’en blokerer indgående opkald på telefonen og sender en 
autobesked på SMS med besked til modtageren om, at man kæmper for at redde SMS’en og derfor ikke 
modtager opkald. I autobeskeden er der et link til et kampagnesite, hvor man kan læse mere om kampen 
for at redde SMS’en. Det er også her, at målgruppen vil møde mere information om de skadelige effekter 
ved mobilstråling. Kampagnesitet er en hyldest til SMS’en. Det er skrevet i SMS-sprog, indeholder fakta om 
SMS’en og så skal man selvfølgelig kunne SMS’e fra sitet som i de gode gamle dage. Sitet udbygger 
baggrunden for app’en og har et download-link dertil. Men sitet indeholder også information om de positive 
virkninger ved at bruge SMS i stedet for opkald og om mobilstråling generelt. 
 
Distribution: Kampagnen distribueres gennem annoncer på sociale medier og bannerannoncering, der 
leder ind til kampagnesitet SOSSMS.dk. Bannerannoncering kan synes fortiden til, men passer netop 
derfor i kampagnens humoristiske brug af ældre medier. Bannerne indkøbes via programmatic, så vi 
rammer målgruppen præcis, hvor de er. Bannerne er interaktive ved, at målgruppen kan skrive en SMS til 
en ven direkte i banneret. Klikker man “send” bliver man ført ind på kampagnesitet SOSSMS.dk.  

																																																								
1  Danmarks Statistik, https://www.dst.dk/da/informationsservice/blog/2017/01/telestatistik 
 
2  https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/mobiltelefoni,-traadloese-netvaerk-med-mere/hvad-kan-du-selv-
goere/anbefalinger	


