
1.  

Kampagnens titel: Coronakampagne – vinter 2020 

Kunde: Sundhedsstyrelsen 

Produkt: Kampagne 

 

2.  

År shortlistet/vundet ved CCA: 2021 

Belønning (guld, sølv, bronze, shortlistet):  

• Sølvvinder 2021 Advertising & Digital Advertising — Humour in Advertising (’Det er 

fedest at blive hjemme, når du er syg’) 

• Guldvinder 2021 Advertising & Digital Advertising — Film / 1 – 20 sekunder (’Det er 

fedest at blive hjemme, når du er syg’) 

• Shortlistet 2021 Advertising & Digital Advertising — Humour in Advertising (’Gå nu 

hjem’) 

• Shortlistet 2021 Advertising & Digital Advertising — Film / 21-60 sekunder (’Gå nu hjem’) 

• Shortlistet 2021 Advertising & Digital Advertising — Integrated Campaigns (’Vi kan godt - 

coronakampagne’) 

 

3. 

Executive summary:  

Kampagnen markerede en drejning i Sundhedsstyrelsens kommunikation om, hvordan vi kommer 

sikkert igennem corona. Indtil efteråret ‘20 havde kommunikationen primært instrueret i, hvordan vi 

undgik smitte. Kampagnen havde et mere motiverende ærinde. For selvom vi var gode til at følge 

anbefalingerne, blev det efterhånden sværere at holde ved. Kampagnen er en venlig påmindelse om, 

hvad vi kan gøre for at holde smitten nede, men også en stor anerkendelse af befolkningen for at 

have gjort det godt. Kampagnen har to spor til hhv. den brede befolkning og til unge med en række 

målrettede film som bærende indhold. 

 

4.  

Har du tidligere indsendt denne kampagne i Creative Effectiveness/Creative Impact?  

Nej  



 

5.  

Hvad var målsætningen for kampagnen? Kampagnens mål var at få befolkningen til at holde 

motivationen for at følge myndighedernes anbefalinger til, hvordan man undgår at blive smittet med 

corona og ikke mindst, hvordan man undgår at smitte andre, så coronapandemien kunne holdes 

under kontrol, og sygehuskapaciteten sikres. En kompleks, men meget nødvendig 

kommunikationsopgave. 

 

Hvad er organisationen/virksomhedens overordnede mål? Sundhedsstyrelsens overordnede mål 

var at holde hospitalerne kørende ved at undgå, at smitten steg til et så voldsomt niveau, at antallet 

af indlæggelser ville overbelaste hospitalsvæsenet, så man ikke kunne behandle alle. 

 

Hvilken positiv forskel ville den konkrete ide/aktivitet/kampagne gøre for mennesker, 

samfund eller miljø? Den positive forskel var, at folk følte sig set, hørt og dermed motiverede til at 

følge retningslinjer og restriktioner – og på den måde medvirke til at minimere den 

samfundsmæssige risiko, som corona udgjorde.  

 

Kommunikationsmålsætninger (awareness, imageparametre, holdninger, adfærd): Awareness, 

holdninger og adfærd.  

 

Det var afgørende, at kampagnen nåede målet om at ramme bredt i befolkningen, at skabe 

awareness omkring budskabet og få danskerne til både at føle sig set og motiveret til at blive ved 

med at følge retningslinjer og anbefalinger. Fx ved at holde de aktuelle krav til afstand, mundbind 

og forsamlingsregler, som skiftede konstant i perioden. En vigtig præmis her er, at den danske 

befolkning som udgangspunkt er tillidsfulde – både i forhold til myndighederne og til hinanden. Så 

kampagnen skulle understøtte og bygge videre på denne tillid, men også sørge for, at tilliden ikke 

blev brudt ved at støde enkelte målgrupper væk eller virke useriøs. Derudover var det et mål at 

skabe en fælles holdning til, at vi er sammen om det, at alle bør støtte op, og at vi godt kan klare 

det, selvom det trækker tænder ud. 

 

Og selvom mange følte magtesløshed, bidrog en rigtig stor del af os faktisk til at ændre situationen 

til det bedre netop ved at følge retningslinjerne. Hope-projektet (Hope) med Michael Bang Petersen 



i spidsen, som ugentligt monitorerede danskernes holdninger og adfærd under corona, kunne 

dokumentere den høje smitteforebyggende adfærd, blandt andet i rapporten fra 21. september 2020, 

der viste høj opmærksomhed på hygiejne, afstand mv. Ved at fremhæve den ønskede adfærd blev 

det tydeligt, at dét vi allerede gjorde, præcis var det, der skulle til, og med denne positive 

forstærkning var det kampagnens mål at anerkende og motivere folk til at blive ved. 

 

6.  

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

eksekveringen  

Sundhedsstyrelsen er øverste myndighed på sundhedsområdet, og det var centralt, at de stod 

allerstærkest med målrettede budskaber og udtryksformer, der kunne trænge igennem til alle 

målgrupper. Især fordi kommunikationen foregik i et landskab af konstante udmeldinger og 

postulater om corona fra mange forskellige og mere eller mindre officielle kanaler. 

 

Efter knap 9 måneder med corona og adskillige større eller mindre nedlukninger var det derfor 

nødvendigt at sikre motivation hos danskerne og få dem til at holde fast i retningslinjer og 

restriktioner. For man mister nemt motivationen, når man ikke ser konkrete resultater. Og med 

vinteren i sigte og uvished om vaccinerne var der en ukendt lang vej i vente og kun stigende 

smittetal og nedlukninger at forholde sig til. Ikke ligefrem særligt positive resultater at holde sig 

motiveret af.  

 

For at løse opgaven greb vi i Advice til et risikabelt, men nødvendigt værktøj: Humor. Kampagnen 

markerede dermed et skifte fra ren instruktion i form af konkrete råd på blå plakater, bannere og 

animationer til en mere emotionel tilgang, der spillede en central rolle i kommunikationsmixet. Den 

tog afsæt i de forskellige målgruppers hverdagsliv og viste på en varm og humoristisk måde empati 

og anerkendelse af det tab af livskvalitet og bøvl, som man bad befolkningen om at tage på sig. Men 

vi pegede også på løsningerne.  

 

Kampagnen blev eksekveret i to spor til to overordnede målgrupper:   

 

1: “Vi kan godt”-sporet (Bred målgruppe) 



Til den brede befolkning blev den heroiske indsats, som danskerne udrettede hver dag for at holde 

corona for døren, synliggjort. I montageklip blev genkendelige coronasituationer, såsom take-away, 

albue-hilsen og mundbind i bussen, fortalt – alt sammen serveret med overskud og et glimt i øjet. 

Landet over mindede vi danskerne om hverdagens corona-heltegerninger og motiverede dem til at 

blive ved. Filmene kørte på tværs af TV og online, kontekstuelle displaybannere og OOH samt 

radiospot. Sundhedsstyrelsen var til stede på alle digitale touch points og i bybilledet – ja, selv når 

du loggede ind på WeTransfer fra hjemmekontoret, var de der. 

 

2: “Ej-helt-ærligt”-sporet (Ung målgruppe)  

Til den unge målgruppe supporterede vi med tre humoristiske film, for de unge var særligt udsatte. 

Corona-ensomhed og frygten for at stå uden for fællesskabet var ikke altid nemt at få til at hænge 

sammen med de restriktioner, man var underlagt. Og nogle gange har man brug for at give andre 

skylden, når man synes, at noget er svært. Især de unge, der syntes, at coronarestriktionerne var 

pænt nederen. Her kunne Sundhedsstyrelsen hjælpe ved at vise en udvej til at tage det kedelige, men 

rigtige valg. For hver gang dette valg skulle tages, kunne man give Søren Brostrøm skylden. I 

genkendelige hverdagssituationer for den unge målgruppe, såsom at blive hjemme fra skole ved 

symptomer, at tage hjem, når baren lukker tidligt, og at stå klar til en stor krammer, stod Søren 

Brostrøm frem som ’skyldig’ bad-guy, hvor han mindede om og hjalp med en udvej til, hvad der 

var det rigtige valg. For selvom det helt ærligt var en supernederen situation, så kunne de unge jo 

godt.  

 

Der blev lanceret fire film på digitale kanaler, og de blev understøttet med kreative og humoristiske 

råd skræddersyet til målgruppen. Disse blev distribueret på kontekstuelle placeringer på tværs af 

kanaler, herunder Tinder, Spotify mv. Udover de klassiske kampagneelementer lancerede vi også 

sangen ‘Gå nu hjem’, der landede som nr. 1 på Spotifys Viral Hits-liste. ”Det er fedest at blive 

hjemme” klarede sig især godt, hvor det organiske opslag på Facebook blev set af mere end 1,2 

millioner brugere. 

 

Kampagnens budskabs- og indholdsmæssige vægtning blev justeret løbende undervejs i en agil 

proces, hvor det var muligt at tilpasse eksekveringerne helt op mod lancering for at sikre, at vi var i 

øjenhøjde med modtagerne og bevarede fuld troværdighed. Kampagnen blev lanceret i uge 46 og 

ramte bredt med 200.000 mio. visninger, en VTR på 65% og over 200.000 interaktioner.  



 

Coronarådene gik i højere grad fra pligt til lyst, og Danmark fik motivationen tilbage. 

 

Medieplan “Vi kan godt”  

- Periode: Uge 46-52 2020 

- Målgruppe: 25-65 år.  

- Spend: 7,3 mio.  

o Film: TV, BIO, Premium video, Programmatic video, Social (FB, IG, Youtube) 

o Print: Berlingske, Politiken, JP mf.   

o Display: Standard, High Impact,  

o DOOH + OOH: Malls, Rådhuspladsen, Nørreport, Vesterport, Adshell mf.  

o Radio: Bauer, DRR 

o Digital lyd, Bauer 

o Wetransfer Image 

 

Medieplan “Ej-helt-ærligt”  

- Periode: Uge 46-52 2020 

- Målgruppe: 16-24 år.  

- Spend: 2 mio.  

o Film: BIO, Social (FB, IG, Youtube, Tinder, Snapchat), Influencers, Premium video, 

Programmatic video.  

o Digital lyd: Spotify/Soundcloud + upload af sangen Gå Nu Hjem.  

o DOOH Citrus media  

Se i øvrigt vedhæftede medieplaner og performancetal, der uddyber ovenstående.   

 

 

7. Hvad var strategien bag det kreative arbejde? Hvordan oversatte I den forretningsmæssige 

målsætning til en kreativ strategi og konkrete mål, som de kreative kunne løfte?  

 

For at løse problemet bag kommunikationsopgaven gik vi til det strategiske arbejde med 

udgangspunkt i bl.a. HOPE-projektets statusrapporter. Indsigter om danskernes holdninger og 

adfærd blev grundlaget for den kreative strategi: Efter knap ni måneder med corona og adskillige 



større eller mindre nedlukninger, var Danmark corona-trætte. Vi kendte til restriktioner og 

nedlukninger og vidste samtidig, at det ikke ville blive bedre de kommende måneder. Men vi havde 

været gode til at overholde retningslinjer og anbefalinger (Hope: 80% har ændret adfærd siden 

marts 2020), hvilket beviste, at danskerne godt kunne det, der skulle til. Vi skulle bare holde gejsten 

oppe. Dette blev oversat til en kreativ kampagne, hvor positivt selvforstærkende elementer var 

omdrejningspunktet, sammen med et underlæggende spor til de unge med en anerkendelse af, at de 

aktuelle anbefalinger og restriktioner var ’nederen', men nødvendige. Ved at imødekomme 

coronatrætheden og minde om, at vi godt kunne, var målet at få motiveret Danmark til at blive ved 

med at gøre det godt.   

 

Strategiske pointer fra situationen i Danmark:  

- Optimismen er faldende, bekymringen er stigende:  

Danskerne reagerer i høj grad følelsesmæssigt på den nuværende fase i coronakrisen. Vi 

observerer en faldende optimisme, og optimismen har nu nået det laveste niveau for hele 

perioden. Bekymringen er igen stigende. De kvalitative data indikerer, at det højere niveau 

af ængstelighed både kan udtrykke bekymring for smitte og for krisens længerevarende 

konsekvenser for individ og samfund. 

 

- Opbakning til nogle restriktioner, mens andre er drænende:   

Efter de seneste restriktioner er der sket en stigning i opbakningen til at gøre det obligatorisk 

at bruge mundbind på offentlige steder, mens der er faldende opbakning til nedlukning af 

skoler og universiteter. Oplevelsen af, at regeringen fører den nødvendige politik, er uændret 

efter de seneste restriktioner trådte i kraft. 

 

- Unge er ensomme:   

Igennem hele krisen har de unge i højere grad følt sig ensomme og stressede sammenlignet 

med resten af befolkningen. De unge er den aldersgruppe, som føler sig mest ensomme og 

stressede. De unges mentale helbred reagerede stærkest på nedlukningen i foråret, mens de 

midaldrende særligt reagerer i den nuværende situation. 

  

- Befolkningen ser flere kontakter, end de plejer:  

Andelen af danskere, som har mange kontakter (dvs. mere end 20) på et enkelt døgn, har 



været stigende den seneste måned og er nu på omkring 12 procent. Der gælder samme 

forbehold her som ovenfor omkring den statistiske usikkerhed. 

 

- Generelt god opbakning, der dog er faldende:  

Gennem hele perioden har opbakningen til den førte politik for at håndtere corona været høj 

men svagt faldende. Opbakningen har ikke ændret sig siden, de seneste restriktioner blev 

indført. 

 

- Motivationen er faldende, men tilslutning til vaccinen er positiv:  

Danskere angiver, at de ikke kan overholde restriktioner ret meget længere sammenlignet 

med de andre lande i undersøgelsen, og at danskerne i markant højere grad end de øvrige 

landes befolkninger er positive overfor en kommende vaccine mod coronavirus.  

 

Kilde: HOPEs målinger før kampagneudrulning (21/9, 23/9, 24/10 + d. 6/11 2020)  

 

8. Hvad var kampagnens umiddelbare kreative impact? Beskriv, hvordan den kreative 

løsning havde indflydelse på kommunikationsmålsætningerne (fx awareness, engagement, 

brand og imageparametre, holdninger og adfærd).  

 

I filmene til den brede befolkning blev den kreative løsning eksekveret ved at hylde danskernes 

coronahandlinger – den heroiske indsats, som vi allerede handlede efter. Ved at anvende dette greb 

(genkendelige coronasituationer) lykkedes det at få folk til at holde fast i den ønskede adfærd, og 

dermed var kampagnens kernemålsætning nået. Vi mødte Danmark i øjenhøjde, gav grundlag for 

motivation til hele landet og fik spredt en positiv selvforstærkende følelse af, at vi godt kan!  

 

I filmene til den unge målgruppe blev den velkendte Søren Brostrøm anvendt som karakter i trælse 

situationer, hvor valget om at følge restriktionerne skulle tages seriøst. Det kreative greb om at 

bruge Søren Brostrøm som bad-guy gav awarenes, smil på læben og vakte opsigt og engagement 

bredt i befolkningen. Søren Brostrøm var som person blevet enorm genkendelig under pandemien – 

og selvom hans rolle i filmene på den ene side var sammenlignelig med den rolle, vi “normalt” så 

ham i, medvirkede han med et personligt tvist og i nyskabende form, som understøttede 



kampagnens mål om bredt at motivere og anerkende situationen og styrke Sundhedsstyrelsens 

brand. 

 

 

9. Hvilken positiv forskel for samfundet løftede kampagnens kreative impact? Beskriv 

sammenhængen mellem kampagnens kreative effekt, marketingmålsætningerne og 

organisationens overordnede mål.  

 

I forhold til håndtering af coronapandemien er Danmark et af de bedst performende lande. Den 

danske befolkning har gennem perioden været den mest tillidsfulde befolkning sammenlignet med 

andre lande, og dette fortsatte efter kampagnen. Før kampagnen var optimismen faldende, mens vi 

efter kampagnen så, at den steg. Selvom kampagnen ikke var alene om påvirkning af holdninger og 

adfærd, har den været et vigtigt og nyskabende bidrag til de samlede udmeldinger.  

 

Situationen i Danmark – effektmåling af kampagnes impact: 

- Stigende optimisme:  

Vi observerer en markant stigning i optimismen siden seneste måling. Optimismen har for 

første gang siden september nået et højere niveau end bekymringen. 

Dette er positivt, og forskning har vist, at optimisme fremmer smitteforebyggende adfærd 

under pandemien.  

 

- Fortsat positiv tilslutning og opmærksomhed på restriktioner:     

Danskerne har reageret på den delvise nedlukning. Opmærksomheden på afstand er steget 

og har stabiliseret sig på det højeste niveau under hele pandemien. Ligeledes er antallet af 

smitterelevante kontakter faldende.  

 

- Smitteforebyggelse er blevet en vane – og tilslutning i antal, der ændrer adfærd, stiger: 

Andelen, der i høj grad oplever at have ændret adfærd, har de seneste tre måneder været 

stabil. Trods at smitteforebyggelse således i høj grad er blevet en vane, er der sket en lille 

stigning i andelen, der oplever at have ændret adfærd.  

 



- Stigning i andelen, der støtter op om restriktionerne:  

Siden seneste måling er der sket en markant stigning i andelen, der støtter op om nedlukning 

af skoler og universiteter. Ligeledes er der sket en stigning i andelen, der støtter op om 

nedlukning af ikke-essentielle arbejdspladser. Det indikerer, at danskerne støtter op om de 

seneste restriktioner.  

Kilde: HOPEs målinger under og efter kampagneudrulning (16/12 2020 + 22/1 2021). Uddrag 

vedlagt i Appendix. 

 

HOPEs analyser giver en tydelig indikation af, at Sundhedsstyrelsen, som er den myndighed, der 

primært har stået for sundhedskommunikationen til befolkningen, har nået sit mål om at nå bredt ud 

til - og påvirke samfundets viden, holdning og adfærd ift. at følge coronaretningslinjerne og såvel 

redde liv som sikre sundhedsvæsenet. 

 

10. Er der andre faktorer, som kan have haft indflydelse på den kreative impact eller den 

positive forskel for samfundet?  

 

Der er mange andre faktorer, der har haft indflydelse på kampagnens kreative impact og effekt. 

Hele samfundet var domineret af corona. Epidemien styrede folks liv og prægede al samtale helt ind 

i folks dagligstuer. Pressemøder, massiv nyhedsdækning af alle aspekter omkring corona fra 

smittetal med ekspertudtalelser og forudsigelser om, hvordan man skulle forholde sig, og hvordan 

epidemien ville udvikle sig, over følelsesladede fortællinger om enkeltpersoner og 

befolkningsgrupper, der led under epidemien, til mere politiserede drøftelser om, hvad der ville 

holde samfundet i gang, uenigheder om nedlukninger mv.  

 

 

11. Skubbede arbejdet til grænserne for, hvordan kreativitet kan gøre en positiv forskel i 

verden? Beskriv hvordan – og del jeres læringer. 

 

Ja, helt afgjort. Den kreative tilgang gav Sundhedsstyrelsen mulighed for at tale med en helt ny, 

men stadig meget tydelig stemme. Blandt andet ved at bruge Sundhedsstyrelsens direktør, Søren 

Brostrøm, direkte i kommunikationen til de unge som en slags symbol på det ’overjeg’ eller den del 

af ens hjerne, som godt ved, hvad man bør gøre i en given situation. Fx at gå hjem til tiden eller 



blive hjemme, når man ikke er helt rask. Det var et stort og modigt skridt at trække den øverste 

ansvarlige ind i en anden kontekst – som den han var. Vi lærte, hvordan man med kreativitet når 

langt med en humoristisk vej selv i en krisesituation. Vi skubbede grænserne ved at integrere en 

embedsmand i en fiktionsvirkelighed for en offentlig myndighed. Det krævede et stort strategisk 

forarbejde, men vores læring er, at det var indsatsen værd. 

 

Bilag:  

Appendix med kampagnens performancetal samt uddrag af HOPE-rapport fra 22.1.21 med 

dokumentation for udviklingen i befolkningens holdninger og adfærd i kampagneperioden. 
 

 

 


