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1. 

Kampagnens titel: The Name Change 
Kunde: SPAR 
Produkt: SPAR kæden 

2. 
År shortlistet/vundet ved CCA: 2017 
Belønning (guld, sølv, bronze, shortliste): Bronze i Posters, POS & Ambient + 

shortlist i Direct 

3. 
Executive summary: 

For SPAR var situationen i 2016 lav kundeloyalitet, faldende omsætning og 

manglende relevans. SPAR blev til ”En af de lokale” og ændrede perceptionen som 

brand ude i de små lokalsamfund. Og som ”En af de lokale” er man på fornavn med 

kunderne. Derfor skiftede SPAR, som led i repositioneringen; navn. I stedet for det 

velkendte SPAR-logo var det købmændenes egne navne, der prydede 

butiksfacaderne. På få dage kom SPAR-kæden på den måde på fornavn med det 

meste af den danske befolkning. Dette var den eksplosive start på en af de mest 

markante turn-arounds i den danske retailbranche i mange år. 

4. 
Har du tidligere indsendt denne kampagne i Creative Effectiveness? Hvis ja, 
giv venligst et kort referat af casen (max 500 ord):  

Nej. 

5. 
Hvad var målsætningen for kampagnen? 

SPAR er en kæde af 121 selvstændige købmænd, der primært findes i småbyer og 

oplandsområder. Nærbutikkerne har som kategori haft ualmindeligt hårde kår de 

seneste år. Antallet af dagligvarebutikker i Danmark har i løbet af de seneste 10 år 



oplevet et samlet fald på ca. 10 % (se model 1 & 2 i appendix). Men værst har det 

været i landdistrikterne og i de mindre byer, hvor antallet af dagligvarebutikker i 

samme periode er blevet reduceret med mere end en tredjedel (De Samvirkende 

Købmænd). Dette er sket samtidigt med en kraftig udvidelse af discountbutikker 

(Netto, Rema 1000 etc.) i de større byområder. Kundernes dagligvareindkøb er altså 

flyttet fra de små butikker i nærområdet til de større lavpris- supermarkeder.  

Antallet af kunder i lokalområdet som overvejede sit kommende køb i en SPAR var 

blandt de laveste af alle kæder (model 3) og kunder som netop havde besøgt en 

SPAR var overvejelser om genbesøg lavest målt blandt 6 konkurrenter (model 4). 

Forbrugeren i lokalområdet fravalgte altså bevidst SPAR over de andre kæder. 

(model 6). 

Gennem de seneste år har tendensen i de mindre bysamfund derfor været klar: Én 

efter én har butikkerne måttet dreje nøglen om. Når man som SPAR er en kæde af 

selvstændige købmænd, der, for størstedelens vedkommende, er placeret i 

oplandsområderne, har den tendens været til at mærke.  

For ikke at blive en del af statistikken var SPAR’s strategiske målsætning derfor at 

skabe en ny brand position i markedet, der kunne tiltrække nye kunder - og 

samtidigbevare de eksisterende. Og behov for at skabe en samtale, der kunne 

involvere alle kunderne i budskabet om, at SPAR havde noget på hjerte.  

I forlængelse af den revitaliserede brand-position, skulle der skabes en ny brand-

platform og kampagne, der kunne tilføre SPAR-butikkerne en fornyet relevans.  

Sidst men ikke mindst, var der defineret en række kommunikations- og 

forretningsmålsætninger 

• Forretning: Øge omsætning fra index 99,4 til 103, herunder øge 

kurvestørrelse 

• Marketing: Øge Kundetrafik fra index 98,9 til 101  

• Kunder: Tiltrække ny og mere lukrativ målgruppe 

• Kommunikation: Repositionering af brandet 

• Medie: Skabe involvering og samtale 



6. 
Beskriv ideen og arbejdet som sådan - og forklar hvilke kanaler, der blev brugt 
i eksekveringen 

Navneskiftet – Antændingen af markedet 

Den kreative ide var simpel, enkel og effektiv. For at konsolidere SPAR som ”En af 

de lokale” og for at antænde markedet, besluttede vi os for at fjerne de eksisterende 

SPAR skilte på fronten af butikkerne og erstatte dem med købmandens eget navn. 

For en SPAR-købmand er en af de lokale. Og når man er en af de lokale, er man på 

fornavn med sine kunder. (Se billede 3 i appendix)  

Efter lukketid torsdag d. 28. april tog vi fat. Og fredag morgen den 29. april havde 

alle 121 SPAR-butikker skiftet navn til købmandens fornavn. De hed nu Finn, Ellen, 

Thomas etc. og på den måde fik vi ikke bare sat SPAR-butikkerne på alle de lokales 

læber - vi fik også sat SPAR’s nye platform på landkortet gennem national PR- 

dækning, og vist at SPAR ikke bare vil være i lokalområderne, men virkelig være en 

del af dem. 

Da det ville være de færreste kunder der stod foran en SPAR butik denne morgen, 

blev der til PR og social blev der produceret en film, der dokumenterede navneskiftet 

og gjorde det muligt for alle SPAR kunde, potentielle som eksisterende, at se hvad 

der var sket. Denne film blev sammen med en pressemeddelelse sendt ud af SPARs 

interne kommunikationsafdeling samt uploadet til SPARs Facebookprofil. Filmen 

skulle understøtte, at den kreative aktivering fik et organisk reach på digitale og 

sociale medier.  

Opfølgningen – konsolideringen i markedet   

Næste fase i lanceringen af den nye platform var at udvikle en stil & tone og nyt 

kreativt materiale på tværs af alle kontaktpunkter. Det personlige, nærværende, 

venlige og ægte, alt det en lokal købmand er for fremfor alt, at understrege det lokale 

tilhørsforhold. 



Derfor er der blevet udviklet en række forskellige initiativer i og omkring butikken. Fra 

varedelere på kassebåndet med købmandens eget navn til en landsdækkende 

julehjemtransport til den lokale købmand (et lift hjem til jul) og reklamekarakteren 

Købmand Gert, skabt på baggrund af dialog med og indsigter omkring de lokale 

SPAR købmænd. Alt sammen for at bevise platformen, En af de lokale.  

7. 
Hvad var strategien bag det kreative arbejde? 

Retailmarkedet er polariseret mellem de butikker og kæder, der positionerer sig på 

høj kvalitet og dem, der positionerer sig på pris. Analyser viste, at SPAR dengang 

hverken blev opfattet som en butik med varer af høj kvalitet eller med særligt lave 

priser (se model 5).  

Vi var altså nødt til at finde et andet parameter, de kunne eje, og som kunne 

differentiere dem fra de andre kæder. Og her var der ingen tvivl: De er selvstændige 

købmænd. Bag hver butik står der en dedikeret person og derfor også en nærhed og 

en passion for at gøre det så godt som muligt. Købmændene kender deres 

lokalområder og deres kunder, og de tilpasser vareudvalget til dem. En SPAR-

købmand er ikke bare en købmand. Han er en del af lokalområdet. Og det går også 

den anden vej. Kunderne kender deres lokale købmand. De ved, hvad han hedder 

og hilser på ham, når de kommer ind i butikken. Han er en af de lokale.  

I et mindre lokalsamfund som Tikøb eller Hedensted kender indbyggerne hvert 

gadehjørne som deres egen stue. Man hilser på hinanden, kender hinandens rutiner 

og alt ser ud, som det plejer. I sådan en by er facaden på en butik det stærkeste 

medie, man kan komme i nærheden af. Derfor valgte vi at starte samtalen lige her. 

Med butikken som vidne om en ny strategi og et nyt løfte til kunderne.  

SPAR lå meget lavt på listen over medie-spend i dagligvarekategorien (Model 8 i 

appendix), og i dag er det blevet vanskeligt at købe sig til den type opmærksomhed, 

SPAR havde behov for. SPAR var langt fra top-of-mind, så vi måtte tænke 

alternativt, for overhovedet at få påkaldt os opmærksomhed. Kunderejsen er ikke 

længere lineært forudsigelig, da medielandskabet er eksploderet i et utal af 

platforme. Det betød, at vi ikke kunne forvente samme grad af effektivitet fra en 



investering i de brede medier. Strategien var derfor at bruge en kreativ ”ignition” – 

navneskiftet – til at skabe den opmærksomhed og ikke mindst modtagelighed i den 

nye målgruppe, der skulle til for at nå igennem med budskabet. Tilgangen vist i 

Model 10. 

Med dette simple greb, skabte vi en langt mere frugtbar kontekst at lancere 

kampagnen i - kunderne havde fået SPAR tilbage i deres opmærksomhed, og kunne 

dermed optimere gennemslagskraften af de efterfølgende budskaber.  

8. 
Hvad var kampagnens kreative effekt? 

Den vigtigste målsætning for kommunikationen var at få fortællingen om det nye 

SPAR & kædens brand position, til at rejse og skabe samtale. I den sammenhæng 

er det vigtigste resultat at kigge på, hvor mange mennesker, der blev en del af denne 

samtale. Det vil sige, hvor mange mennesker nåede budskabet om, at SPAR ville på 

fornavn med danskerne, ud til.  

Historien var blandt andet på forsiden af ekstrabladet.dk, tv2.dk og dagens.dk ud 

over en del lokale medier, der i sagens natur også var væsentlige medspillere. 

Derudover fik historien et indslag i TV2 News og, i den mere lokale ende, i TV2 Fyn. 

I alt blev 3,905.810 unikke brugere (71% af den danske befolkning) eksponeret for 

budskabet om relanceringen af SPAR til en samlet PR-værdi på 10,5 millioner kroner 

(tal fra Dagrofas kommunikationsafdeling). (Billede 2 i Appendix) 

I opfølgningsmålingen, udført oktober 2018, står det tydeligt at platformen har gjort 

en forskel. Målt på parameteren ”En af de lokale” når tilspurgt: Hvilke 

dagligvarekæder forbinder du med disse udsagn”, steg SPAR med 4%. Og 5% på 

Bredt Sortiment. Dette er opnået med et medie spend på under 2.5% af den 

samlede kategori spend. Eller sagt på en anden måde, nr. 7 ud af 8 på medie spend. 

Coop har 22.5%.  

At SPAR endelig har fået kundernes opmærksomhed, afspejles ligeledes i en NPS- 

undersøgelse (2. kvartal 2016), hvor SPAR gik hele 3 NPS-point frem i forhold til 

sidste måling, hvilket giver den bedste NPS-placering, kæden har haft til dato (model 



11) Hele 71 % har anbefalet SPAR inden for de seneste 3 mdr. mens den 

gennemsnitlige anbefalingsprocent for supermarkeder generelt kun ligger på 66 i 

samme periode. Det placerer SPAR flere pladser foran kæder som Dagli’Brugsen og 

Fakta.  

I branchemæssig sammenhæng vandt kampagnen sølv ved Cannes Lions 2017. 

Sidst men ikke mindst blev SPAR & ”Navneskiftet” en del af popkulturen som et 

spørgsmål i Bezzerwizzer, Året der Gik 2016 (Billede 1). Det ultimative bevis på, at 

vores kampagne havde ramt lige i hjertet af danskerne 

 

9. 
Hvilken kommerciel effekt havde kampagnen? 

Kommunikationsmålsætningen var jo kun et middel til at nå den egentlige 

målsætning: en højere omsætning. Også her viste lanceringen sig særdeles effektiv. 

I ugen efter lanceringen lå SPAR på tværs af butikker i indeks 120,3 på omsætning i 

forhold til samme uge sidste år. Et klart bevis på lanceringens effekt.  

Hvis man derimod isolerer navneskiftet, der kickstartede det hele og dannede basis 

for den nationale PR-dækning, så har lanceringen i den første uge en ROMI på 32,3.  

Den kreative ignition og den nye tilgang til opbygningen af en kampagne viste sig 

altså at være uhyre effektiv målt på omsætning.  

Og effekten af indsatsen kunne også måles på en øget kundestrøm. Hvor det 

gennemsnitlige kundestrømindeks fra uge 1-17 (før lancering) lå på 98,6 %, har den 

efterfølgende (uge 18-20) været på 108,3, dvs. en stigning i kundestrømindeks på 

9,7 %-point. Dette er meget for en butikskæde med over 28.700.000 kunder i 2016.  

I gennemsnit er bruttoavanceindekset 123 for top 20 butikker efter lancering, mens 

den var 113 før lancering. De højdespringere, der har oplevet størst stigning i 

omsætningsindeks nåede en forbedret omsætning på + 30 – 70 %.  



Dette var bare i det første år. 1 år efter, lå omsætning index på 120,3. KPIen var 101 

og denne var sat ambitiøst (Indikation fra Dagrofa, 2016).  

Siden lanceringen er den positive udvikling for kæden fortsat. Og den vigtigste 

kommercielle effekt har uden tvivl været, at SPAR i dag primært åbner nye butikker, 

når der står et lokalt borgerprojekt bag. Her går de lokale borgere ind og investerer i 

opførelsen af nye og moderne SPAR forretninger, der skal holde byen og 

lokalsamfundet levende (FødevareWatch, jan 2020).  

Det ultimative bevis på, at transformationen fra en skrantende supermarkedskæde til 

en lokal bastion nu er gennemført. Og med kæmpe succes.  

 

10. 
Er der andre faktorer, som kan have haft indflydelse på den kommercielle 
effekt eller den forretningsmæssige udvikling?  

I tiden 2016 var der enormt fokus på ”udkantsdanmark”. På tværs af nyhedsmedier 

gik den ene negative historie efter den anden, om byer der måtte lukke ned, og folk 

der flytter fra de forladte egne.  

Samtidig gik regeringen i gang med at omplacere afdelinger af Staten for at flytte folk 

fra København ud i de mindre befolkede egne.  

Det var i netop denne periode at ”En af de lokale” lanceredes, næsten som en 

reaktion imod strømningen og den negative omtale af ”udkantsdanmark”. Man har i 

en tid bragt stoltheden tilbage til de mennesker der elsker at bo uden for byerne.  

Efterfølgende er små egne rundt om i Danmark, såsom Klitmøller, Thy m.v., begyndt 

at blomstre op og flere og flere brands købes nu ind fra lokale egne. Dertil er andre 

butikker, såsom Irma og Super Brugsen, begyndt at sælge varer fra lokale egne, 

både i Odsherred og i København. 

 



11. 
Skubbede arbejdet til grænserne for, hvordan kreativitet giver effekt for 
forretningen? 

Briefen var klar. Vi skulle skabe en succes for SPAR. Det var sidste chance. Det 

eneste briefen havde af restriktioner var, at vi ikke måtte pille ved SPAR- logoet. Det 

endte vi med at ignorere i vores kreative oplæg, da vi mente at det lige netop var i 

butiksfacaden vi kunne skabe allermest opmærksomhed. Også selvom navneskiftet 

nogle steder var midlertidigt, skubbede det til en hel kategori, hvor logoet og navnet 

på butikken er essentielt for at skille sig ud fra de andre konkurrenter.  

Et simpelt greb skabte genlyd og ramte over 70% af den danske befolkning.  


