
Appendix med dokumentation af ‘impact on society’ til indstillingen af 
Sundhedsstyrelsens vinterkampagne 
 

Indhold: 

1. Vinterkampagnens performancetal  

2. Dokumentation for ændringer i befolkningens holdninger og adfærd i kampagneperioden 

 

1. Vinterkampagnens performancetal  

1.1 Sundhedsstyrelsens Facebook og Instagram 

Video Reach Eksponering Video-

visninger 

Interaktioner (reaktioner, 

kommentarer, delinger, 

linkklik) 

Delinger 

Det er fedest at 

blive 

hjemme –  annonce 

målrettet unge 

606,3 

tusind 

1,3 mio. 389,6 

tusind 

30,3 tusind 221 

Det er fedest at 

blive hjemme – 

opslag (organisk) 

1,2 

mio. 

1,7 mio. 719,9 

tusind 

165,7 tusind 11 tusind 

Gå nu hjem - 

annonce til unge 

336,9 

tusind 

769,6 tusind 209,1 

tusind 

30,3 tusind 58 

Krammer - annonce 

til unge 

417,9 

tusind 

927,6 tusind 258,4 

tusind 

17,6K 47 

  

Filmaften - annonce 

til unge 

370 

tusind 

751,2 tusind 224 tusind 19,7 tusind 32 

  

Vi kan godt 

- opslag/annonce 

2,1 

mio. 

11,6 mio. 3,4 mio. 252,4 tusind 4,8 

tusind 

  

”Vinterkampagne” 

samlet 

5,09 

mio. 

17,03 mio. 5,2 mio. 515,96 tusind 16,15 

tusind 



1.2 Performance digitale medier (medieindkøb): 

 

Hverdagens Helte: 

• Visninger: 180.554.926 

• Completed views: 22.057.289 

• Kliks: 426.485 

• Ca. Frekvens pr. uge i målgruppen på tværs af medier: 6 

 

Ej, Helt ærligt: 

• Visninger: 56.127.227 

• Completed views: 15.529.548 

• Kliks: 545.173 

• Ca. Frekvens pr. uge i målgruppen på tværs af medier: 6-7 

  

”Det er fedest at blive hjemme”/”Syg”: 

• Visninger: 9.249.078 

• Completed views: 4.634.468 

• Kliks: 9.873 

 

”Gå nu hjem”: 

• Visninger: 8.518.269 

• Completed views: 4.630.780 

• Kliks: 8.428 

 

Note: Det er ikke relevant at måle CTR, da ikke alle medier er klikbare. Man kan ikke finde en 

generel CPM-pris samt VTR, da det er meget forskelligt alt efter medierne. Audio, Tinder og 

Snapchat er ikke dækket af ovenstående. 

 

 

 



2. Dokumentation for ændringer i befolkningens holdninger og adfærd 

Uddrag fra HOPE’s befolkningsmåling, som dokumenterer ændringer i holdninger og adfærd.  

Kilde: Danskernes adfærd og holdninger til corona-epidemien Professor Michael Bang Petersen 

mfl. HOPE 22/1/2021 (Aarhus Universitet) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Færre ængstelige, flere optimistiske. 


