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Executive summary 

Dette er historien om hvordan en lille pige ved navn Nele og en række børn, der lånte deres 

krammebamser ud til voksne, hjalp Tryg-familien med at fortælle deres kunder, at de hver 

eneste dag er med til at redde liv, gøre en forskel og skabe mere tryghed i Danmark. 

De seneste år havde TrygFonden anvendt over en halv milliard kroner om året til at skabe mere 

tryghed i Danmark. Som kunde i Tryg var du medlem af Tryghedsgruppen og dermed indirekte 

med til at støtte TrygFondens projekter. Tryg-familiens store udfordring var, at kun 35% af 

kunderne var klar over, at de var medlem af TryghedsGruppen og dermed stod bag TrygFonden. 

Tryg-familiens analyser viste samtidigt, at der var et stort brand-, almennyttigt og kommercielt 

potentiale i at øge kendskabet til fortællingen om familie-konstruktionen. 

Men der var flere forhindringer. Det var et komplekst budskab, kendskabet til 

familiekonstruktionen var lavt og så var det et langt sejt træk, som man ønskede skulle være 

rentabelt. Potentialet med kampagnen var tosidet. Man kunne ved at skabe mersalg og øge 

kundefastholdelsen og tilgangen hos Tryg samtidigt sikre et stærkt medlemsskab af 

TryghedsGruppen og en stadig stærkere, uafhængig Trygfond, der kunne skabe mere tryghed i 

Danmark.  

Løsningen var en kommunikationsplatform bestående af to større kampagner, hvor den emotionelle 

vinkling var i højsædet. TrygFondens store skattekammer af ægte og rørende historier blev 

udgangspunkt for kampagnen. Det blev til fortællingen om den lille pige Nele, hvis liv blev reddet 

af en hjertestarter og den rørende historie om en række børn, der gerne ville udlåne deres 

krammebamser til syge voksne.  

Kampagnerne havde en voldsom gennemslagskraft og trackede over benchmark på alle parametre. 

Det blev til +17 mio. views og rekordhøje engagement rates. Kendskabet steg 71% og 72% hos 

hhv. kunder og ikke-kunder. Det kvalificerede kendskab steg med op til 108% for 

TryghedsGruppen og TrygFonden. Købsintentionen (kunder) lå 226-274% over normen, kunderne 

købte 10% flere produkter og præferencen var 61% højere blandt dem der kendte til 

familiefortællingen. Der var stigninger på op til 82% på centrale image-mål. Trygs raffinerede ROI-

model viste, som kronen på værket, en ROI højere end Trygs 2014 AEA Grand Prix vinder og 

100% over målsætning. Omregnet til kroner og ører har kampagnen genereret en nettoværdi 

svarende til 95.410.697 kroner. Missionen om at skabe en win-win situation for alle tre brands i 

Trygfamilien var lykkedes og både det kommercielle og almennyttige potentiale blev forløst. 
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Strategiske udfordringer 

Tryg-familiens formål er at sikre at flere og flere danskere skal kunne tage vare på egen og andres 

tryghed. Det udtrykkes hos Tryg forsikring med payoff’et ”Det handler om at være tryg” og udleves 

gennem en lang række tryghedsskabende forsikringsprodukter. Men gennem Tryg-familiens helt 

særlige konstruktion arbejdes der også på andre niveauer for at gøre Danmark mere trygt. Ikke bare 

for Trygs kunder men for alle danskere. De seneste år har TrygFonden anvendt over en halv 

milliard kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Linket 

mellem Tryg og TrygFonden er TryghedsGruppen, som er hovedejer af Tryg og står bag 

TrygFonden. I resten af casen omtales de tre aktører samlet som ’Tryg-familien’. 

 

Når man er kunde i Tryg er man samtidig medlem af TryghedsGruppen, som uddeler midler til 

TrygFonden. Denne konstruktion betyder, at man som Tryg-kunde bidrager til en lang række 

projekter, der skaber tryghed i Danmark. Det helt store problem var, at langt de fleste af kunderne 

simpelthen ikke anede, at de var medlemmer og dermed med til at bidrage til trygheden. Samtidig 

viste analyser, at bevidstheden om støtten markant øgede lysten til at blive eller forblive kunde i 

Tryg. For Tryg var det naturligvis kommercielt interessant, mens det for TryghedsGruppen og 

TrygFonden er essentielt ift. fortsat at kunne arbejde for at sprede tryghed i Danmark ud fra devisen 

at medlemmer er lig midler til fondens mange tryghedsskabende projekter. 

 

Dette var baggrunden for Tryg-familiens flerårige satsning bestående af de to kampagner ”Har du 

reddet liv uden at vide det?” med fokus på hjertestartere og ”Børn låner deres krammebamser til 

voksne” med fokus på uddeling af krammebamser på landets hospitaler. Kampagnerne blev lanceret 

i hhv. november 2016 og april 2018. 

Der var fire hovedudfordringer i forhold til at løse den overordnede problemstilling: 

 

 
 
Forsikring er et komplekst produkt, som er svært at forholde sig til ift. policer, dækning, ’ting 

skrevet med småt’ etc. Samtidig er det et lavfrekvent produkt, der kun bruges, når der er problemer. 

Dette er medvirkende til, at det er svært at trænge igennem i den finansielle kategori, som generelt 

har det sværere end mere ’sexede’ kategorier som f.eks. teknologi eller rejser. Samtidig er det ikke 
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en kategori, der er kendt for at udbrede de store holdninger. Den store internationale undersøgelse 

”Meaningful brands 2015” fra Havas Media placerede ’Finance & Insurance’ som den dårligste 

kategori ud af tolv i forhold til at skabe mening som brand. Tryg er dog i tidligere kommunikation 

lykkedes med at trænge igennem med emotionelle vinklinger af tryghedsbudskabet, og derfor var 

det kampagnens målsætning at performe på højde med tidligere succesfulde kampagner. For at 

komplicere det yderligere var det essentielt for familiefortællingen at tydeliggøre alle tre brands. 

Her havde Tryghedsgruppen ikke tidligere kommunikeret eksternt i form af kampagner og var 

derfor et relativt ukendt brand. TrygFonden havde heller ikke kommunikeret direkte sammen med 

Tryg, men udelukkende omkring egne projekter og sammen med andre samarbejdspartnere.  

 

 

På trods af at TrygFonden gennem tiden har kommunikeret massivt omkring egne projekter med 

tydelige links til både Tryg-brandet (bl.a. gennem navneslægtskabet) og dets visuelle identitet, var 

det ikke lykkes at trænge igennem med budskabet om, at du som Tryg kunde, gennem medlemskab 

af TryghedsGruppen, er med til at støtte TrygFondens aktiviteter. En baseline-måling før 

kampagnen viste, at kun 35% af Trygs kunder vidste, at de indirekte var med til at støtte 

TrygFonden1. I en tilsvarende analyse for ikke-kunder var tallet nede på 18%. Der var et stærkt 

ønske om at løfte kendskabet både på kunder og i befolkningen generelt.  

Pretests af tidligere forkastede kreative oplæg viste, at modtagerne oplevede det som en kompleks 

og tung historie, hvor man hurtigt satte sig mellem to stole: Den forklarende infomercial og den 

emotionelle engagerende storytelling. Så der lå en stor opgave i at få fortalt historien på en både 

engagerende og forklarende måde. 

At kommunikere med alle tre brands på en gang var samtidig en balancering på en knivsæg. 

Udfordringen bestod i at kunne forene Tryg-familiens samlede formål gennem en aktør, som var 

relativt ukendt: TryghedsGruppen (som er hovedejer af Tryg og står bag TrygFonden), men som 

samtidigt var afgørende som bindeled og central buffer for at sikre uafhængighed mellem det 

kommercielle og almennyttige. Med andre ord: Hvordan kunne vi fortælle historien på en måde, der 

gav mening for danskerne og samtidigt løftede alle tre brands? 

                                                 
1 Kendskabsmåling fra Tryg 
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Udover kendskabet til selve familiefortællingen og -konstruktionen håbede man fra TrygFondens 

og TryghedsGruppens side, at kampagnerne også kunne være med til at øge kendskabet til nogle af 

de projekter, som fonden selv drev, så som hjertestarter og krammebamser, herunder at koble 

TrygFonden stærkere til selve projekterne. Dette ville samtidigt fungere som bevisførelse over for 

Tryg-kunderne om, at deres penge virkelig var ude at arbejde for trygheden i Danmark. 

 

 

Der var ingen tvivl om, at der var et kæmpe uforløst potentiale i fortællingen om Tryg-familien. En 

analyse viste, at der var stor forskel i kundetilfredsheden (NPS) hos de kunder, der var klar over 

sammenhængen og dem, der ikke var klar over den (se figur 1). Samme analyse viste også at 

effekten på parametre som retention, value for money og omdømme var markante. At man uddelte 

over en halv milliard kroner om året var ganske simpelt for god en historie til at holde hemmelig. 

Der var derfor en tro på, at indfrielse af de mere kortsigtede kendskabs-KPI’er på længere sigt ville 

løfte en række tungere image-mål samt give en tydelig afspejling på bundlinjen i form af 

kundetilgang, øget salg til eksisterende kunder og øget fastholdelse.  

Lykkedes man med at fastholde eksisterende kunder, øge salget og tiltrække nye kunder ville 

kampagnerne samtidig være med til at sikre TryghedsGruppen flere medlemmer og dermed i sidste 

ende sikre, at der forsat kunne kanaliseres flere midler over i TrygFonden. Herved kunne der skabes 

endnu flere tryghedsskabende projekter til fordel for alle i Danmark. Så strategien var at aktivere 

uforløst potentiale – ikke bare i Tryg – men på tværs af hele familien. 

Det var ikke målet, at disse KPI’er skulle indfries i de første kampagnerunder. Man skønnede, at det 

var et længere og sejere træk. 

Figur 1: Forskel på oplevelsen af Tryg blandt, dem der kender og ikke kender til familiefortællingen  

 

Kilde: TryghedsGruppen 
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Som beskrevet ovenfor havde denne kampagne til formål at skabe øget kendskab omkring Tryg-

familiekonstruktionen. Der var således ingen produkter i spil, ingen tilbud, ingen promotions og 

ingen call-to-actions. Elementer, der typisk fylder meget i kategorien og som bruges til at skabe 

kortsigtet effekt. Alligevel havde Tryg-familien et ønske om, at kampagnen i sig selv skulle være 

rentabel. Den skulle ikke bare tjene sig selv ind. Den skulle også forrente marketing-investeringen 

med 21%, som er benchmark-KPI i Tryg for denne type investeringer. Denne KPI er sat med 

udgangspunkt i målsætningen om forrentning, som Trygs investeringsafdeling arbejder med på de 

finansielle markeder. KPI’en bruges som benchmark på tværs af Trygs afdelinger.  

Målsætninger 

På baggrund af de fire skitserede udfordringer opstillede Tryg-familien en række målsætninger, der 

skulle indfries. 

 
 

Strategien: Seks ingredienser 
For at adressere de 4 hovedudfordringer skabte vi en strategi med 6 forskellige ingredienser baseret 

på forskellige observationer og indsigter. 

 

#1 Sæt strøm til Tryg-familiens overordnede purpose 

Tryg-familien havde, som et af de eneste brands i den finansielle kategori, et stærkt overordnet 

’purpose’ om at arbejde for at skabe mere tryghed i Danmark. Med uddeling af mere end en halv 

milliard kroner hvert år i TrygFonden-regi var missionen ikke varm luft, men helt reel storydoing. 

Det var oplagt at skabe et stærkt bånd mellem de uddelte midler og det overordnede Tryg brand. 
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#2 Skab en emotionel platform, der kan rumme alle tre brands 

Det var vigtigt, at vi fik skabt en platform, der kunne rumme det kommercielle Tryg-brand uden på 

nogen måder at kompromittere de mere almennyttige brands i TryghedsGruppen og TrygFonden. 

Heldigvis havde Tryg helt tilbage fra reklamen med bildækket og kyllingen en lang historik med at 

skabe gennemslagskraft gennem emotionelle vinklinger af budskabet frem for at råbe højt om 

slagtilbud og produktfordele. Det var derfor essentielt, at modtagerne af kampagnen ikke skulle 

sælges noget. De skulle heller ikke ”bare” kunne forstå budskabet. De skulle føle det. 

 

#3 Skab en simpel oversættelse af familiefortællingen 

Tryg havde ifølge salgsmodellering og historik haft den allerstørste gennemslagskraft på TV. 

Samtidig blev familiefortællingen hurtigt kompleks, teknokratisk og ’organisationsdiagram’-agtig. 

Målet var at skabe en relevant og simpel oversættelse, der kunne forstås uden et langt powerpoint-

show i baghånden. 

 

#4 Undgå selvfedme: Fokuser på kunderne  

En mulig faldgrube ved at lave kampagnen for familiefortællingen var, at det hurtigt kunne komme 

til at fremstå som om Tryg-familien ønskedes at klappe sig selv på skulderen og sige ’Se alt det, vi 

har gjort’. Det kunne komme til at se selvfedt ud. Samtidig var det kun muligt at uddele midler 

takket være kunderne. Det var deres fortjeneste og det var dem, der skulle have æren. 

 

#5 Tal til egne kunder i brede medier 

Som tidligere nævnt havde Tryg-familien et kendskabsproblem ift. familiefortællingen både blandt 

egne kunder og i befolkningen generelt. Man ønskede, at bearbejde begge grupper, men det er alt 

andet lige mere rentabelt at beholde eksisterende kunder end at skaffe nye. Samtidig havde Tryg så 

stor en markedsandel, at det gav mening at kommunikere til egne kunder i eksterne medier. Så det 

kommunikative fokus var at fokusere på de lavthængende frugter: egne kunder, men på en måde, 

der også gjorde Tryg-familien attraktiv for andre kunder. 

 

#6 Fortæl en personlig historie 

Når man laver reklame, må man ofte ty til metaforer og fiktive historier i forhold til at fremkalde 

følelser. Dette er i særlig grad tilfældet i den finansielle sektor. Her havde Tryg-familien nogle helt 
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anderledes muligheder og med TrygFondens 11 fokusområder og hundredvis af projekter var der en 

kæmpe base af ægte og rørende historier, hvor Tryg-kundernes bidrag gennem deres medlemskab i 

TryghedsGruppen havde gjort en stor forskel. Samtidig var vi overbeviste om, at det ville være 

mere effektivt at fortælle ÉN relevant, menneskelig og personlig historie frem for en opremsning af 

fokusområder og store uddelingsbeløb. 

 

Den kreative vinkling: Har du gjort en forskel uden at vide det? 
Med de seks strategiske ingredienser i bagagen gik vi i gang med at lede efter stærke indsigter, der 

kunne skabe den rigtige platform. Som tidligere nævnt ønskede vi at tage udgangspunkt i ægte 

historier og vi dykkede ned i en lang række cases og beretninger, hvor TrygFonden via deres 

projekter havde gjort en markant forskel.  

 

Vi kiggede på livreddere i aktion, røgalarmer der havde reddet hele familier, folk med hjertestop der 

blev reddet af en hjertestarter og en lang række andre historier. Mange af historierne var dramatiske 

og handlede ofte om både liv og død. Heldigvis var der mange lykkelige afslutninger på historierne 

og her observerede vi noget interessant. Ikke kun var det en stærk og lykkelig oplevelse for dem, 

der var blevet reddet. Dem, der havde været helt i frontlinjen: Livredderen, den forbipasserende 

med hjertestarteren, brandmanden etc. blev også ramt af en stor lykkefølelse, når de mærkede den 

taknemmelighed, de blev mødt med fra dem, de havde reddet. 

 
Vi syntes, der lå noget stærkt i denne indsigt. Det er dog de færreste, der oplever livskritiske 

situationer på tæt hånd. Og derfor oplever de heller ikke på egen krop, hvor stærk en 

taknemmelighed man mødes af, hvis man har været med til at redde et andet menneskes liv.  

 

Vores kreative udfordring til os selv var derfor: Kunne vi få de mange danske Tryg-kunder til at 

forstå, at de, via deres medlemskab af TryghedsGruppen, er med til at skabe en stor forskel for 

mange mennesker. Kunne vi få dem til at føle bare en flig af den taknemmelighed, dem der er med 

til at redde liv, oplever? Kunne vi skabe den følelse gennem kommunikationen? Det førte os frem 

til følgende kreative idé, der skulle være med til at søsætte satsningen på familiefortællingen:  
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Idé: Få uvidende medlemmer til på egen krop at føle taknemmeligheden over deres bidrag til 

TrygFonden. Vi får dem til at læse virkelige historier op og overrasker dem ved at fortælle 

dem, at de har en afgørende rolle i den rørende historie. 

 

Konkret tog vi udgangspunkt i sætningen ’Har du reddet liv uden at vide det?’ og i den virkelige 

historie om den lille pige Nele, som ved et uheld fik stød fra en stikdåse i hendes families hus på 

Fanø. Ved hjælp af en hjertestarter fra TrygFonden lykkedes det at få gang i Neles hjerte igen. En 

række Tryg kunder blev af Neles far bedt om at læse historien op i det rum, hvor uheldet skete, 

hvorefter det bliver afsløret at de via deres medlemskab af TryghedsGruppen har været med til at 

redde den lille piges liv.   

 
’Har du reddet liv uden at vide det?’ - Eksempler på kampagne elementer: 

 

 
I anden del af kampagnen, som blev lanceret i April 2018 ønskede vi at demonstrere at ikke alt 

TrygFondens arbejde handler om liv og død. Det kunne også handle om noget så simpelt som at 

skabe tryghed for et barn i en svær situation. Siden 2007 har TrygFonden uddelt mere end 500.000 

krammebamser til børn på danske hospitaler. Indsigten var at mange børn låner deres bamser ud til 

andre syge. Hvad nu hvis en række børn kunne overraske Tryg-kunder på hospitalet og tilbyde dem, 

at de kunne låne netop deres bamse? Dette eksperiment med rigtige børn, deres bamser og en række 

sygdomsramte Tryg-kunder blev omdrejningspunktet for kampagnen. Det blev til en rørende og 

varm film, som brugte væsentligt anderledes virkemidler end første kampagne, men uden at miste 

den røde tråd til konceptet. 
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’Børn låner deres krammebamser til voksne’ - Eksempler på kampagne elementer: 

 
Samlet set fortællingen om familiekonstruktionen opsummeres i denne figur, der viser de to 

kampagner, der indtil nu har været afviklet: 

 

 

 

Mediestrategien: Fokus på medier, der kan skabe følelser 
Den første film om Nele blev pretestet på animatic-niveau hos Kantar Millward Brown og scorede 

over normen i ’Word of Mouth’, ’Persuasion’, ’Brand linkage’ og især i ’Involvement’. 

Resultaterne var så lovende, at Trygs mediebureau Carat anbefalede, at fokusere på filmen som 

omdrejningspunkt og på medier, der supporterede levende billeder og lyd. Det fornuftige i denne 

tilgang blev yderligere forstærket af Carats målgruppe-analyse. Trygs kommunikative målgruppe er 

bred (danskere mellem 30 og 60 år) og som det ses af Figur 2 viste en kombination af TV, digitale 

og sociale medier sig at være den stærkeste cocktail i forhold til at løfte kendskabet. 
Figur 2: Medier, der bruges hyppigst af målgruppen  

 

Kilde: Målgruppe-analyse fra Carat 
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Med udgangspunkt i de opstillede målsætninger og det anbefalede mediemix med fokus på levende 

billeder via TV og digitale kanaler anbefalede Carat en udrulningsplan som ses i Figur 3, hvor man 

først i aktiveringsfasen lancerede en længere version på 1:38 min på de sociale medier, så den 

kunne få lov til at udfolde sig her i forhold til at skabe engagement og delinger uden ’støj’ fra mere 

push-orienterede medier.  

Ugen efter gik man så på TV med en 60 sekunders version. Dette var et langt spot, men det var en 

afvejning af at finde den rette balance mellem at skabe følelser og skabe frekvens. For at adressere 

sidstnævnte arbejdede man senere i perioden med 15 sekunders reminder-spot som blev aktiveret på 

TV og digitalt.  

Filmen blev også aktiveret over for egne kunder via udsendelse af direct mails med links direkte til 

onlinefilmen. På de sociale medier blev der fulgt op med forskelligt content, der f.eks. viste hvordan 

eksperimentet var udført og gav indblik i hvordan de medvirkende Tryg-kunder havde oplevet at 

høre om Neles historie.  

Figur 3: Udrulning af ”Har du reddet liv uden at vide det?”  

 

Kilde: Carat medieoplæg 

Medietilgangen og evalueringen af første del af kampagnen (hjertestarter) blev vurderet så 

succesfuld, at måden at rulle det ud blev gentaget i forbindelse med anden del af kampagnen 

(krammebamser). Der var dog enkelte justeringer. Til denne kampagne blev der udviklet endnu 

mere opfølgende online-content, så kampagnen kunne rulles ud over længere tid og dermed med 

fastholde opmærksomheden på budskabet 
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Resultater 

Som nævnt i de indledende afsnit arbejdede vi med fire hovedudfordringer, vi ønskede at adressere: 

Trænge igennem i den svære finansielle kategori, øge kendskabet til familiefortælling, gøre en 

kompleks fortælling simpel, forløse potentialet samt skabe en rentabel kampagne. Det er værd at 

bemærke at anden del af kampagnen omkring krammebamser fortsat kører, mens denne rapport 

skrives. Resultaterne beskrevet her er således ikke endelige afrapporteringer på denne del af 

kampagnen. 

 
 

Finansielle services er notorisk kendt for at være en vanskelig kategori at skabe følelser og 

engagement i. Det lykkedes til fulde med denne kampagne. Ud af 40 testede film, vandt 

onlinefilmen ”Har du reddet liv uden at vide det?” Kantar Millward Browns ’Nordic Digital Video 

Advertising Award’ i Danmark. 

 
Filmen performede over normen på alle parametre: ’Enjoyment’, ’Involvement’, ’Branding’, ’Key 

Message’, ’Difference’ og ’Affinity’ (Se Figur 4) 

Figur 4: Tracking af ”Har du reddet liv uden at vide det?” 

 

Kilde: ’Ad Main Summary’, Kantar Millward Brown 

Kigger man på begge film og deres evne til at involvere, kan man på Figur 5 tydeligt se, at det er 

film, der hver især trænger tydeligere igennem end gennemsnittet med ratings, der slår ud helt andre 

steder end den gængse reklamefilm. De placerer sig ret forskelligt, hvilket igen understreger, at den 

kreative strategi med at benytte forskellige virkemidler fuldt ud er lykkedes. 
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Figur 5: ”Har du reddet liv uden at vide det?” Vs. gennemsnitlig tracking 

 
 

Kilde: ’Ad Main Summary’, Kantar Kantar Millward Brown 

Dette mønster går igen i Tryg-familiens egen tracking, hvor begge film på en række parametre ikke 

bare scorer højere end gennemsnittet af målte reklamefilm, men som det ses i Figur 6, også 

betydeligt højere end Trygs tidligere højtperformende kommunikation.  

Figur 6: Tracking af ”Har du reddet liv uden at vide det?” Vs. tidligere Tryg film 

 

Kilde: Kantar Millward Brown 

Familiefortællingen har haft stor gennemslagskraft på sociale medier, hvor der har været 8.500.000 

views alene på Facebook og Youtube. I alt er det blevet til 17,5 mio visninger af de to hovedfilm 

samt supporterende film på tværs af samtlige onlineplatforme. Danskerne har i den grad trådt ind i 

Trygfamiliens univers, hvilket nedenstående posts vidner om. Engagement-raten ligger 279% over 
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Facebook benchmarks og så kampagnen skabt 13 gange så mange delinger ift. Trygs normale 

niveau på de sociale medier2, hvilket vidner om stor ambassadøreffekt. 
 

Kampagnerne skabte stærke reaktioner på de sociale medier: 

 
 
 

 

 

En af de vigtigste KPI’er for kampagnen var at løfte kendskabet og forståelsen af 

familiefortællingen. Det handlede helt centralt om, at man som Tryg-kunde skulle være klar over, at 

man via sit medlemskab af TryghedsGruppen indirekte er med til at støtte TrygFondens arbejde. 

For at dokumentere denne effekt har man løbende målt på netop denne parameter. Som det ses af 

Figur 7 løftede kampagnen kendskabet blandt kunder med hele 71% fra 35% i nulpunktsmåling til 

60% i Q2 2018. Effekten var lige så markant blandt ikke-kunder (med et naturligt lavere 

basisniveau), her løftedes niveauet fra med 72% fra 18% til 31%3. 

  

                                                 
2 Kilde: Tryg social media 
3 Tallene er udledt på baggrund af løbende målinger ift. generelt og egne kunder. Spørgerammen for de to 
undersøgelser er: ”Ved du, at kunderne i Tryg gennem deres medlemskab af Tryghedsgruppen indirekte er med til at 
finansiere TrygFondens aktiviteter?”  
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Figur 7: Markant løft i kendskab. Både blandt kunder og generelt. 

 

Kilde: Kantar Millward Brown 

En af målsætningerne var også at øge kendskabet til TryghedsGruppen, TrygFonden og til fondens 

konkrete projekter. Dette lykkedes rigtigt godt på alle parametre. Som det ses af figur 8, er antallet 

af kunder/medlemmer, der kender TrygFonden rigtig godt er steget med 64% over de to år 

kampagnerne har kørt. Tallet for TryghedsGruppen er steget med hele 108%. Det er klart, at en del 

af denne stigning kan tilskrives TrygFondens mange andre aktiviteter og det faktum at 

TryghedsGruppen har kommunikeret bonus i samme periode. Men sammenholder man stigninger 

med de øvrige kendskabsløft, vurderes det at en stor del af løftes kan tilskrives familie-

kampagnerne. 

Figur 8: Kvalificeret kendskab til hhv. TrygFonden og TryghedsGruppen 

 

 
Kilde: Tryg, data 2018YTD 



 16 

 

Kigger man på selve de projekter, som har været omdrejningspunkt på de to kampagner, 

hjertestarter og krammebamser, har der også været gode resultater. Her tracker man både på 

kendskab og koblingsgrad. Koblingsgrad angiver hvor stor en del af dem, der kender projektet, 

kobler det til TrygFonden. Som det ses af Figur 9 er både kendskab og koblingsgrad på begge 

projekter steget. Især på krammebamser, som tidligere kun har været kommunikeret i et begrænset 

omfang, har stigningen været meget markant med 68% stigning i kendskab og 300% stigning i 

koblingsgrad. Da projektet har været i luften i mere end 10 år, kan denne effekt kun tilskrives 

kampagnen. TrygFondens seneste imagemåling (august 2018) viser, at hjertestarter og 

krammebamser i dag indtager hhv. første- og andenpladsen ift. at være de stærkest profilerede 

blandt fondens projekter. 

 
Figur 9: Kendskab og koblingsgrad på hhv. Hjertestarter og Krammebamser 

Kilde: Tryghedsgruppen 

Som nævnt indledningsvist, var man hos Tryg-familien helt klar over, at de helt tunge effekter ift. 

imagemålinger først for alvor vil slå igennem, når man gennem længere tid har kommunikeret 

familiefortællingen. Det har derfor været positivt at se de første indikationer på at den nye rejse 

også vil løfte brandet på tunge og mere forretningskritiske parametre.  
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Kigger man på Tryg brandet generelt4, så tog det et hop på image-parametre som ”A company that 

cares” og ”Has positive impact on society”. Netop disse parametre er tæt knyttet til Tryg-familiens 

overordnede mission om at sprede mere tryghed i Danmark. Som det ses af Figur 10 er de løftet 

med hele 82% og 56% i perioden fra før kampagnen i august 2016 til seneste måling i 2018. 

Figur 10: Markant løft i centrale image parametre 

 

Kilde: Kantar Millward Brown 

Et af de langsigtede mål med at tydeliggøre familiefortællingen var naturligvis, at man også gerne 

ville forløse et kommercielt potentiale, skabe mersalg og tiltrække nye kunder. Det ville være et 

win-win for alle tre brands ud fra devisen jo flere kunder, jo flere medlemmer af 

TryghedsGruppem, jo flere midler til det almennyttige arbejde med at skabe mere tryghed i 

Danmark gennem TrygFondens projekter. For at tjekke dette, er det oplagt at kigge på om 

kampagnerne har været i stand til at skabe købsintention. Det må man sige de har, som det ses af 

Figur 11, tracker begge film over både den generelle norm for reklamefilm i Danmark og over 

tidligere Tryg film (som historisk har ligget højt i kategorien). Faktisk performer de to film hhv. 

30% og 44% over normen. Kigger man købsintentionen blandt kunder er det endnu mere markant. 

Her performer de to film hhv 226% og 274% over normen. Disse tal vidner om kampagnernes evne 

til at fastholde kunder og til at skabe mersalg.  

 

 

                                                 
4 Trygs løbende tracking 
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Figur 11: Kampagnen skaber købsintention langt over gennemsnittet 

 
 Kilde: Kantar Millward Brown 

Har denne tydelige købsintention blandt egne kunder så kunne omsættes til egentligt mersalg? Hvis 

man kigger på salg af produkter pr. kunder, så er dette steget med 10% fra 3,44 til 3,77 i perioden 

august 2016 – september 20185. Dette svarer til hele den erklærede målsætning i perioden 2018-

2020 offentliggjort på Capital Markets Day 2017. Når man tænker på, at Tryg er Danmarks største 

forsikringsselskab udgør denne stigning en stor meromsætning. Skyldes det hele kampagnerne? 

Nej, det skyldes også en øget digitalisering, fokus på kundeoplevelser, nye produkter og en række 

andre ting, men købsintentionerne og ikke mindst salgsmodellingen (se næste afsnit), viser, at der 

en tydelig sammenhæng. 

I forhold til churn kan vi også se særdeles lovende takter. Vi har desværre ikke mulighed for at 

bringe tallene, da Tryg er et aktieselskab og churn er regnskabsfølsomme oplysninger. Men et andet 

tal, der kan underbygge, at der er positiv udvikling ift. at fastholde og tiltrække kunder er ’brand 

attraction’6. Som det ses af Figur 12 er brandets attraktivitet 61% højere blandt alle (både kunder og 

ikke kunder) dem som ved, at man som kunde i Tryg også er medlem af TryghedsGruppen. 

Sammenholder man dette med de store kendskabsløft beskrevet under #2, er der ingen tvivl om, at 

kampagnerne har haft en positiv effekt ift. churn 

 

 

                                                 
5 Jf. Trygs egne salgstal, september 2018 
6 ’Brand attraction’ er et udtryk for præference. Det måles bredt i markedet både blandt kunder og ikke kunder 
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Figur 12: Brand attraction 61% højere blandt dem, der kender til familiekonstruktionen  

 
Kilde: Tryg 

 

 
 

I effektivitetscases ser man ofte en noget lemfældig omgang med ROI- og ROMI-begreberne. 

Nogle vælger meget simplificerede modeller a la [generel omsætning minus medie/medie], mens 

andre tager hele salget til indtægt på baggrund af en mindre aktivitet. Dette kan typisk give meget 

store og imponerende ROI-tal. Men måske man også til tider ”spænder buen hårdere” end den 

egentlig kan bære. Hos Tryg har man valgt en mere sofistikeret tilgang, som måske ikke giver helt 

så høje ROI-tal, men som til gengæld er dokumenteret i en langt højere detaljegrad.  

 

I Tryg har man nemlig truffet en beslutning om at marketinginvesteringer skal kunne sammenlignes 

med andre forretningsmæssige investeringer i Tryg. Derfor har man i forretningsudvikling og 

marketing udviklet en fælles ROI model, som ikke ”bare” er en traditionel ROMI model. Trygs 

ROI-model indeholder meget mere end salgs-, udviklings- og medieomkostninger. Eksempelvis 

inkluderes både omkostninger ved lead-håndtering i salgskanalerne, interne ressourceomkostninger 

(tid + løn) samt forventede skadesudbetalinger til kunderne. Dette for at afspejle at 

forsikringsselskabers finansielle performance i høj grad er påvirket af netop disse omkostninger - og 

derfor skal indregnes i en retvisende ROI. Ligeledes indregnes ikke bare det kortsigtede salg, men 

også fastholdt præmie og langsigtede salgseffekter fra imageforbedringer. Alt i alt består 

salgsmodellen af 10 parametre, der beskriver hhv. værdiskabelse og omkostninger i en given 

periode. Denne model beskriver, hvordan Tryg opgør ROI: 
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Kilde: Tryg Salgsmodellering 

 

Trygs ROI-niveau kan derfor ikke tilnærmelsesvis sammenlignes med ”normale” ROMI’er som ses 

i andre brancher og cases, det skal snarere sammenlignes med hvilket afkast en investering bredt set 

kan give per investeret krone. Begge kampagner har opnået en ROI på 1,427 og dermed et afkast på 

42% for investeringen. Det er præcis 100% over målsætningen for kampagnen og over det høje 

niveau som landede Tryg en AEA Grand Prix i 2014. Omsætter man disse afkast til kroner og ører, 

har kampagnen ifølge salgsmodellen genereret en nettoværdi på 95.410.697 DKK beregnet over 

den gennemsnitlige kundelevetid for Trygs privatkunder.  

 

Samlet set adresserede vi de fire udfordringer og målsætninger med følgende resultater: 

 

                                                 
7 Insight Group & Tryg. Tryg arbejder direkte i model-setuppet og udfører selv analyserne, men det er baseret på 
modeller fra Insight Group 
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Konklusion 

De to kampagner handlede dybest set om at give kunderne æren for noget de ikke anede, de havde 

andel i. Det er et langt sejt træk at gøre fortællingen om Tryg-familien tydelig for alle kunder og 

man er ikke helt i mål endnu. Der ligger stadig masser af muligheder for yderligere at aktivere og 

engagere Tryg kunderne til at skabe endnu mere tryghed i Danmark. 

  

Men der er ingen tvivl om, at kampagnerne har været et vigtigt og effektivt skridt på vejen. Og der 

er heller ingen tvivl om, at vi endnu ikke har set alle effekterne i forhold til de mere langsigtede mål 

så som image, mersalg, churn og tiltrækning af nye kunder. Alt sammen effekter, der ikke bare 

sikrer Tryg som forretning, men som tydeliggør og sikrer den store almennyttige indsats som Tryg-

familien yder gennem sin helt særlige konstruktion. Flere kunder hos Tryg giver flere medlemmer i 

TryghedsGruppen, som gør det muligt at dedikere flere penge til TrygFondens tryghedsskabende 

arbejde. Det er denne logik, der gør at de tre brands i denne sammenhæng så fint kan gå hånd i 

hånd. Kampagnerne har haft stor gennemslagskraft i en vanskelig kategori. Den har skabt stort 

engagement på de sociale medier og løftet kendskabet langt ud over det forventede, ikke bare blandt 

egne kunder, men også generelt. Den har skabt købsintention, øget brandets attraktivitet, genereret 

en stor nettoværdi og har haft stor effekt hos TryghedsGruppen (bl.a. i form af øget kendskab), 

TrygFonden og ift. de konkrete projekter, der har været omdrejningspunkt for kampagnerne: 

Hjertestarter og Krammebamser. 

  

Skyldes de gode takter og resultater udelukkende kampagnerne? Det korte svar er nej. Tryg 

forsikringer arbejder på en lang række fronter med at optimere på produkter, kundeoplevelser etc. 

Ligesom TryghedsGruppen og især TrygFonden er i vælten i forbindelse med deres mange 

tryghedsskabende projekter og samarbejder med andre partnere. Men når det er sagt, er der ingen 

tvivl om, at kampagnerne med udgangspunkt i den vedlagte dokumentation har haft massiv 

indvirkning på resultaterne. 

  

Alt i alt har det været to kampagner, som ud over alle nævnte resultater, også har skabt stor intern 

stolthed hos Tryg-familien. Medarbejderne kan i dag gå med endnu mere oprejst pande, når de i dag 

mødes af kunder. Kunder der ved, at de hver eneste dag er med til at skabe tryghed i Danmark. Og i 

sidste ende redde liv. 


