
1. Kampagnens titel: Help a small Dane 
Kunde: Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden 
Produkt: Nonprofit oplysningskampagne  
 
2. År shortlistet/vundet ved CCA: Belønning (guld, sølv, bronze, shortliste): 
2020, Shortliste: Advertising & Digital - Film / 61-180 sek. 
2020, Shortliste: Advertising & Digital - Film / Branded Content 
 
3. Executive summary: (max. 100 ord) 
Ved brug af humor og legen med kulturforskelle bad vi den lille Ramon fra Spanien - 
danskernes foretrukne sommerferiedestination - om at belære de danske forældre omkring 
hvordan man bedst beskytter børn i solen, så Ramon igen kunne lege med sin (meget 
solbrændte) ven, Viggo Mortensen. Og det virkede. Med Ramons opsang til danske forældre 
lykkedes det ”Help a Small Dane” at få hele 56 % af målgruppen, som havde set kampagnen, 
til at blive mere bevidste om at beskytte deres børn i solen – intet mindre end 373 % over 
kampagnens målsætning på 15 %.  
 
4. Har du tidligere indsendt denne kampagne i Creative Effectiveness/Creative Impact? 
Hvis ja, giv venligst et kort referat af casen (max 500 ord): 
Nej. 
 
5. Hvad var målsætningen for kampagnen? Hvad er organisationen/virksomhedens 
overordnede mål? Hvilken positiv forskel ville den konkrete ide/aktivitet/kampagne gøre 
for mennesker, samfund eller miljø? Kommunikationsmålsætninger (awareness, 
imageparametre, holdninger, adfærd) 
Kræftens Bekæmpelse arbejder for at færre får kræft, flere overlever kræft samt et bedre liv 
efter kræft. Risikoen for at udvikle modermærkekræft stiger med antallet af solskoldninger og 
mængden af uv-stråling, man udsættes for gennem livet. Derfor har Kræftens Bekæmpelse i 
samarbejde med Trygfonden udviklet initiativet ’Skru ned for solen’, som har til formål at 
minde danskerne om at passe bedre på i solen. 9 ud af 10 tilfælde af modermærkekræft kan 
nemlig forebygges, ved at tænke sig om, når man opholder sig i solen, samt benytte de 3 solråd: 
skygge, solhat og solcreme.  
 
Vi danskere holder en nordisk rekord i forekomsten af modermærkekræft (samt en 2 kedelig 
4. plads på verdensplan) og desværre dør der en dansker af kræft i huden – hver dag. Det er 
især når vi rejser sydpå at uheldet er ude, idet vores vinterblege hud, som ikke har set sollys i 
mange måneder, bliver eksponeret for alt for meget (og for kraftig) sol. Sydpå er uv-strålingen 
nemlig meget stærkere, end vi er vant til hjemmefra, og da 6 ud af 10 danskere har hudtype 1 
eller 2, som er de lyseste og mest uv-følsomme hudtyper, så bliver resultatet desværre alt for 
tit en solskoldning. 
 
Når vi er på ferie under varmere himmelstrøg, er vores adfærd ofte anderledes og mere 
risikobetonet i forhold til at blive solskoldet1. Vi opholder os typisk meget udenfor og med lidt 
tøj på, og ofte ved poolen eller på stranden, hvor både vand og sand reflekterer uv-strålingen. 
Og en analyse fra 2018 viste, at børn - trods gode intentioner hos forældrene - ikke altid blev 

 
1 Danskernes Solvaner i sommerferien 2018 
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/3/8063/1560771577/danskernes-solvaner-i-sommerferien-
2018_final.pdf 



solbeskyttet godt nok, når de var afsted på solferie. Faktisk var hele 41 % af de 0-18-årige 
danske børn, der havde været på solferie med familien, blevet udsat for solskoldning.2  
 
Målgruppen for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens solkampagne i sommeren 2019 var 
derfor de danske forældre, med en målsætning om at få dem til at lytte og forstå vigtigheden i 
at ændre adfærd i solen og tage et særligt hensyn til deres børn. Desuden ville vi med 
kampagnen gerne opnå, at forældrene, efter at have været i kontakt med kampagnen, havde 
fået en øget forståelse omkring, hvad de kan gøre for at solbeskytte sig selv og deres børn. 
Derfor var det også essentielt, at sommerens 2019 solkampagne omfattede Kræftens 
Bekæmpelses tre solråd; skygge, solhat og solcreme.  
 
Helt konkret, blev der sat følgende kommunikations målsætninger for kampagnen:  

1: Adfærdsændring: Få målgruppen til at blive (endnu) mere opmærksomme på at 
solbeskytte deres børn på solferien: >15 %  

2: Budskabsforståelse: Øg målgruppens viden om solens skadelige effekter på solferien 
sammenlignet med den danske sommersol: >30 %  

3: Kendskab: Øg målgruppens kendskab til antal børn, som bliver solskoldede på 
solferier: >55 %  

Kampagnens primære formål var, med andre ord, at informere og uddanne de danske forældre 
(25-55 år) for at sikre at færrest mulige børn hen over sommeren 2019 ville blive solskoldet på 
solferien.  

6. Beskriv ideen og arbejdet som sådan - og forklar hvilke kanaler, der blev brugt i 
eksekveringen.  
Valget om at blive i Help a Dane universet 
Help a Dane var et univers Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden havde arbejdet med i de 
forrige to solkampagner, som havde vist sig enormt effektive til at formidle et knap så 
spændende budskab omkring solbeskyttelse til danskerne. Derfor var der heller ingen tvivl med 
denne kampagne. Selvfølgelig skulle vi arbejde videre i Help a Dane-universet. De seneste års 
kampagner havde både testet og performet så vanvittigt godt, at vi måtte finde en idé, der kunne 
skrue den nye målgruppe, det nye budskab målrettet forældre, og et nedjusterede budget 
sammen til en tredje Help a Dane-kampagne.  
 
Humor bygger bro  
En af de største styrker ved Help a Dane-universet er fortsat, at det bygger bro mellem 
forskellige kulturer. Men med en nedgang i budget på 29 % siden den sidste kampagne ”Help 
a Dane Summer Hits”, måtte vi tænke anderledes. Kærligheden og lysten til at hjælpe lever 
fortsat i universet, men i 2019 havde vi ikke muligheden for at gå til opgaven med samme 
strategi - at skabe opmærksomhed i udlandet, for vække de danske medier og danskerne. I år 
vendte vi det således rundt og bad udlandet om hjælp til at sende en appel til de danske forældre 
– og på den måde få solbeskyttet de danske børn.  
 

 
2 Danskernes Solvaner i sommerfeiren 2018 
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/3/8063/1560771577/danskernes-solvaner-i-sommerferien-
2018_final.pdf 



Humoren i årets kampagne tog udgangspunkt i børnene – mere specifikt børns adfærd på ferien. 
For vi husker alle, hvor let det var at få venner som barn, når man var på ferie - og det endda 
uden altid at kunne forstå hinanden via sproget. Og netop sproget har været en enorm 
succesfuld mekanisme i de tidligere Help a Dane-kampagner. Sproget og humoren har samlet 
os på tværs af landegrænser og givet anledning til stort engagement. Dette har været en vigtig 
læring i vores arbejde med at skabe adfærdsændrende kommunikation til danskerne. Hvis vi 
skal have folk til at lære noget nyt, eller minde dem om en i bund og grund ret så tør svada om 
solcreme, solhat og skygge, så kommer vi bare bedre igennem ved at bryde barriererne ned og 
servere den med humor – i årets kampagne med udgangspunkt i børnenes flygtige sommerferie-
venskaber.  
 
Derfor valgte vi lille Ramon fra Spanien, en af danskernes foretrukne feriedestinationer, som  
afsender på vores appel til danskerne, der fik titlen ”Help a Small Dane” .  
 
I et humoristisk, æstetisk - nogle vil sige Wes Anderson-inspireret - univers, leverer Ramon sin 
bøn til de danske børn og deres forældre. Vi valgte bevidst at lade Ramon tale direkte til 
børnene, da det tillod os at gå lidt hårdere til forældrene i vores fortælling om vigtigheden af 
solbeskyttelse. Det gjorde vi for eksempel med sætninger som ”Hvis dine forældre ikke vil 
passe på dig, så vil vi” og ”Dine forældre er lidt skøre – de glemmer at holde øje med dig i 
solen”. Ramon appellerer til, at de danske børns forældre lærer at få en bedre adfærd i solen, 
så han og hans bande igen kan lege med deres meget forbrændte danske ven, Viggo Mortensen. 
 
I filmen skulle vi også inkorporere en masse relevant baggrundsviden og de tre solråd; skygge, 
solhat og solcreme. Det gjorde vi selvfølgelig på en måde, der var tro mod børnenes univers 
via f.eks. tegninger og den klassiske lemonade-bod. 
 
Medietilgang 
Som vi har lært gennem årerne, så fordrer oplysningskampagner, særligt dem der ikke 
umiddelbart vægter tungest hos danskerne (herunder solbeskyttelse), at vi ikke taler med 
løftede pegefingre, ikke taler ned til folk (hvilket man hurtigt kan komme til, når man beder 
folk om noget så simpelt som at huske skygge, solhat og solcreme) og at vi får sænket folks 
parader. Det er de benspænd, der har skabt de stærke, kreative eksekveringer. Men 
mediemæssigt kan dette også oversættes, og vi valgte derfor, at vores primære tilstedeværelse 
skulle være de sociale medier. Her kunne vi nå forældrene, når de havde en ledig stund for sig 
selv med paraderne nede.  
 
Vores primære medie blev derfor Facebook og YouTube, også af den årsag, at vi her, med 
budgettet in mente, meget kosteffektivt kunne nå godt og vel samtlige danske forældre, samt 
at nå dem mens de måske faktisk lå ved poolen og tjekkede de sociale medier.  

Endvidere rakte vi via e-mail ud til vores mere end 12.000 Help a Dane-ambassadører, som vi 
i de tidligere års kampagner havde hvervet til selv samme formål – at hjælpe danskerne i solen. 
Ambassadørerne fik ved kampagnens lancering en mail med kampagneinformation samt gode 
råd til, hvordan de denne sommer skulle hjælpe særligt de små danskere, der besøger deres 
land.  

Den sociale tilstedeværelse blev bakket op af en solid PR-strategi. Denne skulle segmentere 
vores brændende platform - det meget konkrete, meget overraskende og ikke mindst tragiske 
tal om de 41 % af danske børn og unge, som blev solskoldet på deres solferie. Der blev således 
rakt ud med forskellige vinkler fra undersøgelsen ”Danskernes solvaner i sommerferien 



2018”3, både nationalt og lokalt, for at få historien bragt. Vi rakte også ud til enkelte 
børnemedier for at afsøge mulighederne for en børne- og ungdomsvinkel på denne 
opsigtsvækkende viden.  
 
7. Hvad var strategien bag det kreative arbejde?  
I stedet for at tale direkte til danskerne har strategien på tværs af Help a Dane-kampagnerne 
været at sende en bøn til lokalbefolkningen på danskernes foretrukne feriedestinationer. En 
appel som beder de lokale beboere om at hjælpe danskere med bedre pleje i solen. En slags 
'Hjælp en dansker' ambassadør, om man vil. Denne strategi havde vist sig at være meget 
effektiv i vores to tidligere kampagner - med over 12.000 tilmeldte ambassadører i hele 
Thailand, Spanien, Grækenland, Frankrig og Italien - og mere end 2,4 milliarder medieindtryk 
over hele verden og en 820% ROMI til den første kampagne alene. 
 
Revurdering af målgruppen 
På trods af denne indsats viste nyere undersøgelser, at børnene stadig blev glemt i samtalen om 
fornuftig solbeskyttelse; I sommeren 2018 havde i alt 41% af alle børn i alderen 0-18 år 
solskoldning under familieferier. Derfor var det også helt givet, at bestræbelserne på at 
intensivere fokus på børn, og øge informationsbevidstheden om, hvordan man bedre kan 
beskytte børn mod solen, blev fokus for solkampagnen i 2019. Vi skulle altså ramme 
forældrene (25-55 år).  
 
Sundhedskampagner er forfaldne til at blive skræmmekampagner 
Men informationstunge sundheds- og oplysningskampagner kan være svære at formidle, fordi 
en masse alvorlig information og livsvigtige budskaber skal videreformidles til et publikum, 
som dybest set ikke ønsker at blive belært. Som forældre er der i forvejen en overflod af 
information at fordøje og bekymringerne står i kø.  
 
Vi bliver i dag bombarderet med budskaber og kampagner, som minder os om, hvordan vi 
bedst værner om vores helbred: begræns alkoholen, drop rygningen, husk at spise varieret og 
sundt, få motion nok, sænk farten, husk cykelhjelmen, osv. Der er stigende skepsis overfor den 
rolle, sundhed og sund livsstil spiller i samfundet. En undersøgelse, som TrygFonden og 
Mandag Morgen har foretaget, viser, at knap 6 ud af 10 (58 %) er enige i udsagnet: “Samfundet 
er præget af sundhedshysteri”.4 Der er således en stigende tendens til, at danskerne føler sig 
mættet af de mange sundhedsbudskaber og dermed ikke altid er lige lydhøre overfor alle 
budskaber.  
 
Derfor ønskede vi med Help a Dane-indsatsen at undgå endnu en løftet pegefinger i form af en 
skræmmekampagne, men i stedet at lege budskabet ind med en positiv og engagerende 
kampagne. Det er dejligt at tage på ferie, og det skal det gerne blive ved med at være.  
 
8. Hvad var kampagnens umiddelbare kreative impact?  
”Help a Small Dane” tog Danmark med storm og fik over sommeren 2019 en masse 
engagement og omtale. Omkring 36 % af den voksne danske befolkning (over 2 mio. unikke 
personer) så Ramon, Viggo Mortensen og resten af banden i Help a Small Dane-filmen – og 

 
3 Danskernes solvaner sommerferien 2018: https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/3/8063/1560771577/danskernes-solvaner-i-
sommerferien-2018_final.pdf 
4 Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne af Mandag Morgen & TrygFonden, 2017  



mere end 47 % af disse visninger var organiske. Det svarer helt konkret til intet mindre end 
918.289 gratis(!) visninger alene på Facebook.5 

Kampagnen formåede også at imponere med et overvældende engagement. Filmen genererede 
mere end 35.000 engagements – herunder over 23.700 reaktioner, mere end 3.400 kommentarer 
og vægtige 8.192 delinger. Og vi tager den lige igen – 8.192 danskere, der har fundet vores ca. 
3 minutter lange oplysningskampagne om solbeskyttelse så relevant og værdifuld, at de har 
delt filmen på deres private profiler til deres eget netværk(!).6 

Ramons opsang til danske forældre gjorde at hele 56 % af målgruppen, som havde set 
kampagnen, var blevet mere bevidste om at beskytte deres børn i solen – intet mindre end 373 
% over kampagnens KPI på 15 %. Ydermere sagde 58 % af målgruppen, som kendte til 
kampagnen, at de var blevet ekstra opmærksomme på, at solens stråling er stærkere på solferien 
end i Danmark.  

Nok havde vi ikke en så vovet kampagnetilgang, som ved tidligere Help a Dane-kampagner, 
men kampagnens mere klassiske PR-strategi viste sig trods alt som en stor succes. Med 
udgangspunkt i vores brændende platform, de fire ud af ti børn som bliver solskoldede på deres 
ferie, generende kampagnen i alt 66 omtaler i de danske medier – heriblandt nationale medier 
som Berlingske, Jyllands Posten, Ekstra Bladet, DR og en solohistorie i BT.7  
 
Derforuden lykkedes det os at få børne- og ungemediet DR UltraNyt til at producere et flot 
indslag8 direkte til de unge, af de unge, om vigtigheden i solbeskyttelse. De inviterede tilmed 
Peter Dalum, projektchef for Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, med i 
indslaget som ekspert. I indslaget blev der delt viden om kræft, talt med børn om deres egne 
erfaringer, og kampagnens sol råd blev formidlet og understreget. DR’s UltraNyt havde et 
seertal på ca. 266.000 (64.000 streaminger) 9. 
 
Helt konkret overgik kampagnen alle de indledende kommunikationsmålsætninger: 

1: Adfærdsændring: Få målgruppen til at blive (endnu) mere opmærksomme på at 
solbeskytte deres børn på solferien: >15 %  

56 % af målgruppen, der havde set kampagnen, bekræftede, at kampagnen havde fået 
dem til at blive mere opmærksomme på at solbeskytte deres børn på solferien – det var 
imponerede 373 % flere end den initiale kampagne KPI på 15 %. 

2: Budskabsforståelse: Øg målgruppens viden om solens skadelige effekter på solferien 
sammenlignet med den danske sommersol: >30 %  

 
5 Facebook Page Insights: Facebook.com/solkampagnen / Facebook Opslaget: 
https://www.facebook.com/110350722428429/videos/2315367398530606 
6 Facebook Page Insights: Facebook.com/solkampagnen / Facebook Opslaget: 
https://www.facebook.com/110350722428429/videos/2315367398530606 
7 Kræftens Bekæmpelse, Evaluering: Sommerkampagne 2019, S. 17. v. Christine Behrens & Maria Meyer 
8 Dr.dk  https://www.dr.dk/ultra/ultranyt/mange-boern-bliver-solskoldede-kan-du-de-tre-solraad  
 



Endvidere svarede 58 % af målgruppen, der havde set kampagnen, at de var blevet 
ekstra opmærksomme på, at solens stråling er stærkere på solferien end i Danmark – 
det resultat overgik kampagens KPI på 30 % med hele 93 %. 

3: Kendskab: Øg målgruppens kendskab til antal børn, som bliver solskoldede på 
solferier: >55 %  

Desuden kunne vi ud fra evalueringen konkludere, at utrolige 80 % af målgruppen, som 
havde set kampagnen, var blevet bekendte med den nye viden om, at 41 % af børn og 
unge blev solskoldede på deres sommerferie. Det oversteg kampagnemålet (55 %) med 
flotte 68 %. 

Med en total marketing investering på 2.100.000 kr., genererede ”Help a Small Dane”-
kampagnen 2.296.838 kr. i samlet earned media value i Danmark. Alt i alt opnåede “Help a 
Small Dane” dermed en ROMI på 9,37 %. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden fik altså̊ 
deres totale marketing investering 0,9 gange igen.  

9. Hvilken positiv forskel for samfundet løftede kampagnens kreative impact?  
I den ovennævnte resultater indgår ikke den reelle menneskelige værdi af adfærdsændringerne, 
samt hvilken værdi det på sigt har for samfundet. Vi har nemlig ikke muligheden for at lave en 
én til én kobling fra mediekampagnen alene. Men et nyt studie fra Kræftens Bekæmpelse10 
viser, at en vedvarende kampagneindsats (på tværs af alle parametre som f.eks. forskning, 
undervisning, PR og mediekampagner) med fokus på forebyggelse af hud- og 
modermærkekræft ikke bare forebygger kræft – den sparer også samfundet penge på den lange 
bane. For hver krone investeret i forebyggelse sparer samfundet 3 kroner. Danskernes ændrede 
solvaner vil forebygge mindst 9.000 tilfælde af hud- og modermærkekræft frem mod 2040, og 
det vil samlet set spare samfundet for 216 mio. kr.  
 
10. Er der andre faktorer, som kan have haft indflydelse på den kreative impact eller den 
positive forskel for samfundet? 
Siden 2007 har Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne opfordret danskerne til 
at omgås solen med omtanke og undgå solariebrug. Solkampagnen er bygget op om mange 
forskellige komponenter, der skal sikre, at budskaberne om skygge, solhat, solcreme når ud til 
alle danskere. Ud over store mediekampagner, bliver der arbejdet med undervisningsindsatser, 
presseindsatser, strukturelle solbeskyttende tiltag og indsatser, hvor frivillige fortæller om 
solbeskyttelse i daginstitutioner og på diverse udendørs events. Og den brede, vedvarende 
kampagneindsats har vist sig at give resultater. Fra 2007 til 2015 faldt andelen af danskere, der 
blev solskoldet, med 1 % om året11. Andelen af solariebrugere faldt med 6 %. om året. Vi har 
ikke tilsvarende beregninger fra de seneste års indsatser, men der tegner sig et klart billede, og 
derfor vil der fortsat blive arbejdet på samtlige områder for at forebygge hud- og 
modermærkekræft.  
 
11. Skubbede arbejdet til grænserne for, hvordan kreativitet kan gøre en positiv forskel 
i verden?  

 
10 https://www.cancer.dk/nyheder/saa-meget-sparer-samfundet-naar-vi-forebygger-kraeft-i-
huden/?utm_campaign=cancerdk&utm_medium=kblipost&utm_source=linkedin&utm_content=forebyggelse_o
ekonomi 
11 Kræftens Bekæmpelse 



Sproget og humoren har samlet os på tværs af landegrænser og givet anledning til stort 
engagement. Dette har været en vigtig læring i vores arbejde med at skabe adfærdsændrende 
kommunikation til danskerne. Hvis vi skal have folk til at lære noget nyt, eller minde dem om 
en i bund og grund ret så tør svada om solcreme, solhat og skygge, så kommer vi bare bedre 
igennem ved at bryde barriererne ned og servere den med humor. 
 
Help a Dane – i sommeren 2019 ”Help a Small Dane” – er blevet en ekstremt effektiv motor 
for formidling af meget informationstunge budskaber. Platformen har med stor kreativitet og 
stærke resultater udfordret grænserne for, hvordan man i fremtiden kan gå til 
oplysningskampagner indenfor sundhed. Den svære 3’er skulle vise sig at løfte performance 
på samtlige parametre og få danskerne til at blive (endnu) mere opmærksomme på at 
solbeskytte deres børn på solferien. 
 


