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1. 
Kampagnens titel: Plastik er Fantastisk 
Kunde: Dansk Retursystem 
Produkt: Pant og genanvendelse 
 
2. 
År shortlistet/vundet ved CCA: 2020 
Belønning (guld, sølv, bronze, shortliste): Sølv, Creative Use of Influencers 
 
3. 
Executive summary: 
 
Verden står med et akut behov for at reducere udledningen af CO2. Folketinget vedtog derfor, at 

Danmark skulle udvide indsatsen med pant på juice & saft. Aldrig før i pantens danske historie 

skulle så mange mennesker ændre vaner så hurtigt. Derfor valgte Dansk Retursystem den mest 

oplagte influencer… som ingen havde set komme: Danmarks plastikdronning Linse Kessler, som 

sammen med kampagnen ”Plastik er Fantastisk” tog Danmark med storm henover sommeren 

2019 og satte pantrekorder på stribe. 

 
5. 
Hvad var målsætningen for kampagnen? 
 
Verden står som bekendt med et akut behov for at reducere udledningen af CO2. I Danmark alene 

forsvinder hele 52 mio. stykker emballage fra juice- & saftprodukter årligt ud af systemet og bliver 

dermed ikke genanvendt, selvom det koster hele 81% mere CO2 at fremstille en ny plastflaske. 

 

Derfor vedtog Folketinget, at Danmark skulle udvide pantindsatsen og indføre pant på juice og saft 

fra 1. juli 2019 – og fra 1. november samme år skulle den nye landsdækkende ordning være fuldt 

implementeret. Men formynderisk folkeoplysning fra barndommens OBS-udsendelser ville ikke 

klare opgaven. 4,7 mio. voksne danskere skulle på få måneder forholde sig til hele 1700 nye 

produkter, som skulle finde vej til pantautomaten og ikke skraldespanden eller genbrugspladsen 

som tidligere. Dansk Retursystem var bevidste om opgavens omfang. Aldrig før i pantens danske 

historie skulle så mange mennesker ændre vaner og adfærd så hurtigt. Særligt tre udfordringer 

gjorde sig gældende. 



 

#1 Dansk Retursystem som afsender 

Dansk Retursystem var et relativt ukendt ”brand” viste en måling fra 2018 – kun 25% af danskerne 

kunne navngive Dansk Retursystem som organisationen bag vores pantsystem, imens hele 75% ikke 

vidste hvem, der stod bag, eller svarede forkert. Der var behov for at skabe en bred, slagkraftig 

kampagne, der kunne styrke Dansk Retursystem som brand og stemme i klimakampen. 

 

#2 Danskernes holdninger til pant 

Den næste udfordring var, at få danskerne til at acceptere den nye pantordning på juice- og 

saftflasker. Kun 55% af danskerne var enige i, at det var en god idé, at der blev indført pant på juice- 

og saftflasker. Opgaven var derfor at få flere danskere til at pante ud fra miljømæssige årsager og 

sikre bred opbakning til den nye pantordning. 

 

#3 Danskernes pant-adfærd 

At nogle danskere var uenige i udvidelse af pantordningen, afspejlede sig i et centralt parameter for 

danskernes pantadfærd – nemlig andelen af personer, der mener, at det ikke gør en forskel ”at man 

af og til smider tomme flasker og dåser ud”. Hver femte dansker, eller 19%, kunne i november 2018 

forestille sig at smide en flaske eller dåse ud. 

 

For at nå ambitionen om en returprocent på 89% for juice & saft i løbet af to år opstillede Dansk 

Retursystem en række målsætninger, som kampagnen i 2019 skulle indfri. 

 

 



6. 
Hvad var strategien bag det kreative arbejde? 
Hvis vi skulle lykkes med den mest ambitiøse lancering i pantens historie, måtte vi skabe en kreativt 

bemærkelsesværdig kampagne bygget på strategiske indsigter, der tapper ind i de mest effektive 

årsager til at pante. 

 

Miljø og klima som omdrejningspunkt 

I vores strategiske arbejde fokuserede vi på at finde det område, hvor Dansk Retursystem og den 

nye pantordning kunne positioneres som positive elementer i forbrugernes liv og dagligdag. At 

fokusere på eksempelvis det pengemæssige aspekt ved at aflevere sine juice- og saftflasker ville 

klinge hult, da der ikke er tale om tjente penge for forbrugerne – blot pant. Det stærkeste incitament 

lå i at gøre noget godt for miljøet og klimaet. Det var samtidig et af de temaer, som i starten af 2019 

havde størst medvind i det danske samfund. En undersøgelse fra Europa-Kommissionen1 viste, at 

andelen af danskere, som angav klimaforandringer som det mest alvorlige problem i verden, var 

steget fra 29% i 2017 til 47% i 2019. 

 

Forbrugere leder efter brands, der kan løse deres udfordringer 

Mange forbrugere oplever i stigende grad såkaldt klima-skyld. Vi kører i diesel-biler, flyver, køber 

oksekød og nyt tøj hver sæson, selvom det skader miljøet. Det gode liv og det klimavenlige liv 

opleves oftest som hinandens modsætninger. Det skaber kognitiv dissonans for forbrugerne - et 

ubehag, som opleves, når holdninger og adfærd ikke matcher. Det er også hovedårsagen til, at 88% 

af alle forbrugere ønsker, at brands hjælper dem med at leve mere klimavenligt2. Og det var Dansk 

Retursystems mulighed for at resonere hos forbrugerne. Den nye pantordning hjælper forbrugerne 

med at fjerne dissonansen ved at genanvende emballagen. 

 

Derfor fokuserede vi på plastik 

I starten af 2019 var verden gået i plastik-nedsmeltning – og med rette. Danskerne interesse, eller 

bekymring, for plast var på det højeste niveau nogensinde. Antallet af danskere, der søgte efter 

 
1 Eurobarometer, undersøgelse for Europa-Kommissionen, 2019 
2 Forbes, november 2018: undersøgelse af OnePulse 



information om emnet, var steget med 1428% siden juli 20153. Overalt i samfundet var plastik under 

beskydning 

 

 
 

Og her lå muligheden for et slagkraftigt, overraskende budskab. For plastik er fantastisk! Så længe 

det bliver genanvendt. Plastik er alsidigt, holdbart, formbart. Det er i mange henseender det 

perfekte materiale i vores moderne verden. Så selvom en stor del af de juice- og saftflasker, der 

snart skulle indlemmes i pantsystemet, var lavet af aluminium og glas, tog vi en bevidst beslutning 

om at fokusere på plast som kampagnens omdrejningspunkt. Argumenterne var klare: 

 

- Den største kognitive dissonans var centreret omkring plastikflasker. 

- At plastik er fantastisk, var det kreative overraskelsesmoment. 

- Plastik som tema havde en langt større nyhedsværdi i medierne4.  

 

Den strategiske løsning var derfor at lancere den nye pant på juice & saft ved at bruge den stigende 

dagsorden omkring plastik som affyringsrampe.  

 

7. 
Beskriv ideen og arbejdet som sådan - og forklar hvilke kanaler, der blev brugt i 
eksekveringen 
Med de strategiske fokusområder som rettesnor udviklede vi ”Plastik er Fantastisk”. Kampagnen 

blev ført an af en hovedfilm, som åbnede op med det opsigtsvækkende forsvar for plastik og en 

gennemgang af dens historie. 

 

 
3 Google Insights, 2019. 
4 Infomedia-søgning 



 
 

Filmen tog herefter en drejning, designet til at fastholde seerne og åbne op for den egentlige 

problematik: at vi pludselig var blevet så glade for plastik, at det endte i naturen. 

 

 
 

I vores hovedfilm var det nu tid til at levere hovedbudskabet – nemlig at plastik godt kan være godt, 

så længe vi genanvender det. Og hvem kunne være bedre til at levere det budskab end hele 

Danmarks plastikdronning: Linse Kessler. 
 

 
 

Den perfekte influencer for plastik? 

Det var ikke tilfældigt, at Linse blev spurgt om, hun ville stille op. Behovet for at komme effektivt ud 

med budskabet til en bred national målgruppe passede godt til Linses folkelige appel. Men 

samarbejdet med Linse havde også et andet formål: nemlig i særlig høj grad at påvirke tvivlerne, de 

personer, som var mindst overbevist om de miljømæssige fordele ved genanvendelse. Målinger 



viste, at seere af Linse Kesslers populære serie ”Familien fra Bryggen” matchede netop vores 

tvivlerne. 

 

Contentoverblik 

Vi var klar over, at alle informationer om den nye pantordning ikke kunne presses ind i én enkelt 

hovedfilm uden at gå ud over seværdigheden og fastholdelsen. Rundt om hovedfilmen udviklede vi 

derfor en række videobåret content: 

 

 
 

Vi hackede algoritmen med videokommentarer 

Vi vidste, at en opdatering i Facebooks algoritme fra maj 2019 gjorde, at opslag, hvis 

kommentarfelter havde video-indhold i sig, ville blive favoriseret af algoritmen og spredt yderligere. 

Nu hvor Linse spillede en så central rolle, og vi vidste, at videoer var vejen til organisk rækkevidde, 

kunne vi så gentænke de traditionelle tekstbårne svar til danskernes kommentarer? 

 



Vi samlede derfor de spørgsmål og kommentarer, vi forventede flest af og producerede 55 korte 

videoer, hvor Linse svarede på spørgsmål eller reagerede på kommentarer - alle sammen designet 

til at stimulere den menneskelige dialog og den maskinelle algoritme.  

 

Ved at fylde vores kommentarfelt med video-indhold, kunne vi således hacke Facebooks algoritme 

til at distribuere vores kampagneunivers ydereligere, hvilket betød at den organiske effekt blev 

endnu større, og vores annoncekroner mere værd. Dansk Retursystem blev dermed blive de første 

i Danmark til at udrulle et organiseret, videobaseret response management setup. 

 

 

 

Medieaktiveringen 

I medieaktiveringsprocessen havde vi fokus på fire centrale områder: 

 

1. At nå så bredt ud som muligt ved at sammensætte det rette mediemix. 

2. At skabe så meget engagement som muligt, hvilket ville øge den organiske rækkevidde og få 

vores mediebudget til at køre længere på literen. 

3. At booste indsatsen på sociale medier via Linses egne platforme. 

4. At øge effekten af vores paid media ved hjælp af en PR-indsats. 

 

Budskabet skulle leveres til samtlige voksne danskere over adskillige eksponeringer med et 

mediebudget på 2,7 mio. kroner. Derfor var det vigtigt at sammensætte en medieplan, som ville 



give os bred dækning mest effektivt. Derfor analyserede vi målgruppedækningen på de forskellige 

medieplatforme.  

 

 
Potentiel dækningsgrad med mediemixet 

 

Det resulterede i, at vi aktiverede kampagnen på sociale medier (Youtube, Facebook, Instagram), 

traditionelt TV og addressable TV. Det gav os muligheden for at sikre 100% dækningsgrad på tværs 

af aldersgrupper og budget til at tage dem igennem al vores opfølgende indhold. 

 

Engagement og organisk rækkevidde 

For at optimere de kreative elementer og den organiske effekt kørte vi en række A/B tests live på 

platformene i dagene op til lanceringen. 

 

 
Eksempel på hvordan Dansk Retursystem testede SoMe indhold 

 

A/B testen blev foretaget for kun 600 kr. og genererede et løft i kampagneperformance på samlet 



200% - et must-have på alle større kampagner, som vi vurderer det – og et bevis på, at man godt 

kan planlægge mod viralitet. Med visheden om, at vi stod med en optimeret kampagne, lancerede 

vi den 25. juni 2019 ”Plastik er Fantastisk”. 

 

Linses kanaler skabte en lavine af earned media 

I løbet af 24 timer havde vi ramt den første million mennesker, men vores social-spor blev 

rødglødende, da Linse efter aftale lagde en version af filmen ud på sine kanaler anført af Instagram. 

Det satte en sand lavine i gang. Et væld af kendisser meldte sig under kampagnens bannere og delte 

hendes post med rosende vendinger om budskabet og hendes medvirken på deres egne profiler. 

Linses posts genererede alene 60.000 kommentarer, delinger og reaktioner. 

 

 
 

En PR-succes: 

Sideløbende med udrulningen aktiverede vi vores presseindsats. Vi vurderede, at lanceringen af 

pant på juice & saft havde to vinkler med et potentiale for effektiv pressedækning: 

 

Fase 1: En folkeoplysnings-vinkel som fokuserede på nyheden om, at danskerne fra 1. juli skulle 

pante deres juice- & saftflasker. Denne samfundsnyhed gik forud for kampagnen og resulterede i 

333 medieomtaler i alle store medier samt TV- og radioindslag5. 

 

Fase 2: En Plastik er Fantastisk-vinkel med fokus på selve kampagnen og det klima- og miljømæssige 

aspekt, som vi lancerede ved kampagne-starten i juni. Her bragte vi ligeledes Linse Kessler i spil, som 

naturligvis er en interessant person for de større danske medier. Vi var særligt opmærksomme på, 

 
5 Alle PR-målinger er udført af Infomedia i forbindelse med kampagnen. 



at kampagnen ikke udelukkende skulle dækkes som en Linse-historie. Derfor forsynede vi medierne 

med talspersoner fra Dansk Retursystem, fakta, statistik samt indsigter om klima- og miljøfordele. 

 

I løbet af de næste to uger fra kampagnelanceringen udviklede kampagnen sig til den absolut største 

PR-succes i pantsystemets historie anført af TV2, med lange indslag i Go’ Morgen & Go’ Aften 

Danmark samt DR1 med Aftenshowet. I alt blev det til 189 medieomtaler i blandt andet Berlingske, 

TV2 Nyhederne, BT og Politiken med ikke færre end 83.506.438 seere/læsere beregnet per 

eksponering til en samlet annonceværdi på 17.985.000 kr. ifølge Infomedia.  

 

 
 
8. 
Hvad var kampagnens umiddelbare kreative impact? 
 
Danmark er efter den succesfulde lancering af pant på juice & saft nu verdens bedste pantere! Men 

hvilke resultater har ført os derhen og har effekten også været effektivt? 

  

Kendskab til Dansk Retursystem og den nye pantordning 

Anført af en velsmurt treenighed bestående af hero-film, influencersamarbejde og PR, blev +95% af 

danskerne eksponeret for kampagnens budskab ikke 

mindre end 142 mio. gange – altså 31x per person via en 

bred vifte af indhold og kanaler. Og det var ikke via 

stopfodring – det var medierne og danskerne selv, der 

spredte kampagnen. Med en engagement-rate 1200% 

over gennemsnittet og PR-omtale til en værdi af 18 mio. 

kroner blev 72,5% af alle touch points skabt uden brug 



af mediekroner. 2,1 million danskere brugte tid med kampagnen, fordi venner og familie havde 

tagget dem eller delt indholdet. 

 
En analyse fra mediebureauet Mindshare, som stod for TV-annonceringen, viser årsagerne til, at 

kampagnens hovedfilm har performet så godt. På samtlige 14 parametre overgår ”Plastik er 

Fantastik” Mindshares historiske benchmarks. 

 

 
 

Med en samlet score på 822 mod gennemsnittet i Danmark på 453 har Mindshare konkluderet, at 

kampagnen er ”den bedst performende reklame i Mindshares historie”. 

 
Det uhjulpne kendskab til Dansk Retursystem er steget fra 25% til 53% i februar 2020, når man 

spørger ”hvem der står for pantsystemet”. Og helt afgørende har efterfølgende målinger vist, at 

effekten har været varig. Det uhjulpne kendskab ligger fortsat på 53% i august 2020. 

 
Holdning til pant 

En vigtig målsætning for kampagnen var at skabe accept for den nye pantordning. Inden kampagnen 

var kun 55% helt enige i, at den nye udvidelse var en god idé. Denne målsætning blev indfriet og 

mere til. Allerede i august 2019 under kampagnen var niveauet steget til 80% og er fortsat steget til 

82% i marts 2020. 

 

Det næste vigtige parameter var at få flere danskere til at pante ud fra den mere pant-stabile 

miljømotivation. Her skabte kampagnen en ændring på 14 %-point, hvilket har skabt signifikant 



fremgang i danskernes pant-adfærd.  

 

 
 
Danskernes pant-adfærd 

Juice & Saft returprocent: Vi havde en ambition om at skabe en returprocent på juice & saft på 89% 

inden juli 2021. Og her er vi langt foran målet på nuværende tidspunkt. Ved en undersøgelse efter 

kampagnen i februar 2020 svarede hele 80% af danskerne, at de panter deres juice & saftflasker. 

Efter kampagnen er der således næsten halvandet år til at få de resterende 9% med for at nå målet.  

 

Overordnet returprocent: ”Plastik er Fantastisk” var ikke kun fantastisk for den nye pantordning på 

juice & saft – også den overordnede returprocent tog et mærkbart og vigtigt ryk opad. Fra et niveau 

på 89% i 2018 steg den endelig optalte returprocent for 2019 til 92% - det højeste niveau 

nogensinde! 

 

Isoleret set på juice- & saftemballage har vi fået 80%, dvs. 3.726.322 danskere, til at pante. Med et 

kampagnebudget på 5 millioner kroner, alt inklusiv, har vi skabt en adfærdsændring, eller cost per 

action, for kun 1,34 kr. per person  

 

Samlet set adresserede vi de fire målsætninger med følgende resultater:  

 



 
 
 
9. 
Hvilken positiv forskel for samfundet løftede kampagnens kreative impact?  
 
Plastik er Fantastisk har været den mest effektive lancering af en ny pantordning nogensinde. Endnu 

vigtigere; kampagnens effekt hjælper, hvor det er allermest tiltrængt – på klimaets bundlinje i form 

af mindre forurening og CO2 udledning, om end kun en dråbe i vandet på en global skala.  

 

Men hvad er effekten helt konkret på Dansk Retursystems overordnede mål om mere bæredygtig 

genanvendelse og en reduktion af CO2?  

 
En såkaldt SROI, social return on investement, viser den værdi kampagnen har skabt ved at måle 

den mængde CO2, kampagnen har sparet klimaet for. Det kan prissættes ud fra globale standarder 

ift. hvad det ville koste at fjerne den ellers udledte CO2 fra luften. Denne værdi er i gennemsnit 

prissat til 750 kr. per ton. ifølge blandt andre OECD6. Dertil kan vi også prissætte den PR-værdi, som 

kampagnen har skabt, og som Dansk Retursystem ellers skulle have betalt for.  

 

Kampagnen har resulteret i 61 mio. flere returnerede flasker og dåser på almindelig pant - en 

stigning på 5%. Dertil kommer 41,6 mio. flasker og dåser ind yderligere fra den nye pant på juice & 

saft7. Det har sammenlagt sparet klimaet for 15.575 tons CO2 til en værdi af 11.681.250 kr. PR-

værdien er ifølge Infomedia værdisat til 17.985.414 kr. Det giver en samlet værdi på 29.666.664 kr. 

Med en udgift på 5 mio. kr. har kampagnen dermed haft en særdeles positiv ”profit” på 24.666.664 

alene første år og en SROI på 5,93:1. Beregningen for vores SROI ser derfor således ud: 

 
6 OECD, The Social Cost of Carbon. 
7 Beregnet ud fra Wilkes analyse, februar 2020. Den endelige styk-optælling af juice & saft foretages 31. dec. 2020. 



 

 
 

Holder vi niveauet stabilt de kommende år, vil samfunds-profitten stige med yderligere 11.681.250 

kr. per år. Med andre ord, kan det godt betale sig at få flere danskere til at pante mere. 

 
 
10. 
Er der andre faktorer, som kan have haft indflydelse på den kreative impact eller den 
positive forskel for samfundet?  
 

Kampagnen har været hjulpet godt på vej af snart 20 års arbejde med at fortælle danskerne, at de 

skal kigge efter pantmærket. Det har gjort det mindre komplekst at introducere en ny pant og tilladt 

os at fokusere mindre på det praktiske og mere på holdningerne, hvor vi har reddet på en bølge af 

klimasind. Både presse samt kampagnens overordnede performance nød godt af det stigende 

klimafokus i Danmark i løbet af 2019. Kampagnen blev lanceret lige efter et historisk klimavalg, hvor 

23% af al omtale af politiske emner var centreret omkring klima – det højeste af alle emner8. Det 

skabte en unik kampagne- og budskabsrelevans. 

 

Dertil må vi også sende en tak til Linse Kesslers frisør, som kort tid før optagelserne havde givet Linse 

en chik page – et cut som ikke gik danskerne forbi, da filmen blev lanceret og gav den sidste medvind 

i kommentarfeltet. 

 

 
 

 
8 Danmarks Radio 2019 - undersøgelse af Mads Eberholst, journalistisk forsker ved RUC 



11. 
Skubbede arbejdet til grænserne for, hvordan kreativitet kan gøre en positiv forskel 
i verden? 
 
Ja! Kausaliteten mellem kampagnens historisk høje målinger på de kreative parametre og den 

historisk høje performance på pantadfærden har vist, at kreativitet er den definerende faktor. I 

dette tilfælde har en kreativ idé bidraget til at reducere det danske klimaaftryk.  

 

Vi vil dog fremhæve et særligt område, hvor vi mener, at kampagnen har skubbet til de faglige 

grænser inden for kommunikation; nemlig branchens udfordring med at få influencerkampagner til 

at virke. Forskning inden for neuroscience viser, at kampagner, der formår at gøre bedst brug af 

influencers, overgår traditionelle kampagner med 277% højere emotionel intensitet og dermed 87% 

højere kampagneerindring9.  

 

Men det er langt fra i alle tilfælde. Faktisk mener kun 23% procent af forbrugere, at influencere 

faktisk har en indflydelse – særligt pga. manglen på autenticitet. Alt for ofte bliver influencers brugt 

som et add-on til en kampagne, til tider blot som mediekanaler. Med ”Plastik er Fantastisk” trak vi 

vores influencer, Linse Kessler, helt tæt ind i udformningen af kampagnens centrale materiale, lod 

hende spille en central og naturlig rolle og gjorde dermed brugen af en influencer til hvad, det bør 

være for at virke bedst; en ambassadør. 

 

 

 

 
9 Warc 2019 – The science of influencer and its impact on influencer measurement. 


