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BYG DIN EGEN 
TILSYNSKAMPAGNE  
 

Marziyeh Elahi, MST 
Marie-Louise Frølich Brødsgaard, MST 



Dagens program 
 

• Velkomst 

• Fra udfordringer til muligheder  
v.  Kathleen Kjærulff, Brøndby Kommune 

• Kampagner der virker  
v. Esben W. Sørensen, Publico  

• Workshop ”Byg din egen kampagne”  

• Fernisering 

• Evaluering 

• Tak for nu og vi ses  



 

Tilsynskampagner 

- Fra udfordringer til muligheder 
v. Kathleen Kjærulf, Brøndby Kommune 



Tilsynskampagner 

- fra udfordringer til muligheder 

 

Kathleen Johman Kjærulff 

Miljøchef 



Tilsynskampagner dur jo ikke, fordi…. 

–Vi har ikke tid til det 

–Vi kan ikke finde ud af det 

–De virker alligevel ikke 

–Politikerne ønsker det ikke 

–Virksomhederne vil ikke forstyrres 

 

 
Kathleen Johman Kjærulff 

Miljøchef 



Vi får mere viden og større kompetencer 

• Vi flytter viden først - og så miljø 

• Vi udvikler egne kompetencer (miljø & 

kommunikation) 

• Vi øger medarbejdertrivslen  

Kathleen Johman Kjærulff 

Miljøchef 



Hvad koster det? 

• Vi gi’r 150-300 timer og 10-50.000 kr pr 

kampagne 

• Vi når 20-50 virksomheder pr kampagne 

• Vi får mere effektive tilsyn 

 

 

 
Kathleen Johman Kjærulff 

Miljøchef 



Kampagner der virker  
v. Esben W. Sørensen, Publico  

 



Kampagner, der 
virker 
Oplæg om tilsynskampagner, 16. marts 2016 
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Publico 
Hvem er jeg? 

Facebook 

Uddannet journalist fra Syddansk Universitet i 2003. Har 
mange års erfaring som kommunikationsrådgiver. Før Publico 
arbejdede han fem år i kommunikationsbureauet Operate i 
København, hvor han har stået for medie- og budskabstræning. 
Har også arbejdet hos Miljøstyrelsen samt i Europa-
Parlamentet i Bruxelles. Derudover kan han mønstre seks års 
erfaring som nyhedsjournalist og vært i Danmarks Radio.  
 
 
 

Esben Würtz Sørensen, kommunikationsrådgiver 

@SeEnElefant esben@publico.dk  
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Hvad skal vi nå? 

1. Hvad er en kampagne? 

2. Hvad afgør en kampagnes succes? 

3. Gør jeres mål klart 

4. Hvordan kan en kampagne stykkes sammen?  

5. Spørgsmål 
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Hvad er en kampagne? 



13  

Hvad er en kampagne? 
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Hvad er en kampagne? 

Kampagner er: 
- Tidsbegrænsede 
- Planlagte 
- Med et klart mål, budskaber 
og målgrupper 
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Hvad afgør en kampagnes succes? 
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Hvad afgør en kampagnes succes? 
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Hvad afgør en kampagnes succes? 
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Hvad afgør en kampagnes succes? 

Derudover 
• Målets sværhedsgrad: Fra kendskab til adfærd 

• Kompleksitet: Hvor kompliceret er budskabet? 

• Homogenitet: Hvor afgrænset og ens er målgruppen? 

• Valg af kanaler: Har man valgt de rette kanaler til at nå målgruppen? 
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Hvad afgør en kampagnes succes? 

Målets sværhedsgrad 

Kendskab - de ved det Adfærd - de gør det 
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Hvad afgør en kampagnes succes? 

Kompleksitet 
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Hvad afgør en kampagnes succes? 

Homogenitet 
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Hvad afgør en kampagnes succes? 

Valg af kanaler 
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Hvad er en kampagne? 

Facebook 

Mål Målgruppe Budskab 
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Hvad er en kampagne? 
At opnå jeres mål 

Facebook 

Klare mål giver klare budskaber 
• Har I klarlagt, hvilken type mål I går efter? 

• Kendskabsmål 
• Vidensmål 
• Præferencemål 
• Holdningsmål 
• Omdømmemål 
• Adfærdsmål 
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Hvad er en kampagne? 
Klargør jeres mål 

Facebook 

Kendskabsmål 
• At øge kendskabet til fx organisation, produkt eller lign. 
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Hvad er en kampagne? 
Klargør jeres mål 

Facebook 

Vidensmål 
• At øge viden om 

bestemte 
samfundsforhold 
eller 
organisationens 
formål, arbejde 
eller synspunkter. 
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Hvad er en kampagne? 
Klargør jeres mål 

Facebook 

Præferencemål 
• At øge andelen der ville 

vælge fx organisationen 
frem for en konkurrent. 
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Hvad er en kampagne? 
Klargør jeres mål 

Facebook 

Holdningsmål 
• At øge andelen, der 

mener noget bestemt 
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Hvad er en kampagne? 
Klargør jeres mål 

Facebook 

Omdømmemål 
• At styrke 

organisationens 
omdømme 
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Hvad er en kampagne? 
Klargør jeres mål 

Facebook 

Adfærdsmål 
• At øge andelen der 

gør noget bestemt 



31  

Hvad er en kampagne? 

Facebook 

Mål Målgruppe Budskab 
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Hvad er en kampagne? 

Facebook 

Mål Målgruppe Budskab 
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Hvad er en kampagne? 

Facebook 

Mål Målgruppe Budskab 
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Hvad er en kampagne? 

Ressourcer 

Bred målgruppe 
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Hvad er en kampagne? 

Ressourcer 

Bred målgruppe 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Udgangspunktet 
• Begrænsede ressourcer 
• Budskaber ikke altid presserende for målgruppen 
• Ikke dyb erfaring med kampagner 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

The Funny Hat 
• Kan vi lave budskabet anderledes?  
• Eller indpakningen? 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Øg engagementet 
• Overvej: Hvordan skaber det her værdi for 

virksomhederne?  
• Økonomi, konkurrencefordele, lovgivning, etc.  
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Øg engagementet 
 



44  

Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Øg engagementet 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Øg engagementet 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Øg engagementet 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Kampagne-forberedelser 
• Hvad er vores mål?  
• Hvilke virksomheder skal have tilsyn?  
• Hvornår gennemfører vi de enkelte aktiviteter?  
• Hvordan sætter vi en lokal dagsorden for vores kampagne?  
• Hvilke kanaler råder vi over for at forstærke kampagnens effekt?  
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Eksempler på mål  
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Eksempel på tidsplan 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Sæt en lokal dagsorden 
Eksempler på vinkler 
• Kommunens affaldsudfordring:  
• Det lokale eksempel: Et virksomhedsportræt  
• Opfølgning på tilsynskampagnen 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Sæt en lokal dagsorden 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Sæt en lokal dagsorden 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Sæt en lokal dagsorden 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Glem ikke egne kanaler 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Glem ikke egne kanaler 
(og andres) 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Glem ikke egne kanaler 
(og andres) 
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Styk en kampagne sammen 

Facebook 

Tjekliste til kampagnen 
• Mål: Har vi målet på plads? 
• Budskaber: Hvordan vil vi sige det? 
• Aktiviteter: Hvilke måder vil vi sige det på (PR, 

fyraftensmøder, nyhedsbreve, etc.)? 
• Plan: Hvornår gennemfører vi de enkelte 

aktiviteter?  
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Spørgsmål? 
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Tak for i dag 
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www.publico.dk 



Pause indtil kl. 10.45 sharp ;-) 



CYKLISK PROCES MED 4 FASER 

Udfør 

Planlæg Design 

Forbered 



3. Vælg et tema 
 

4. Forundersøgelse 
 

1. Baggrundsviden 
 
• Bevidst og ubevidst viden 
• Al erfaring 
• Observation 
 

 
 2. Miljøproblem 

 

Forbered 



 

  2. Miljøproblem 
 

 A. Drøft: hvad er et 
miljøproblem? 
 

 

 

 

Forbered 



Forbered 

 

 
 2. Miljøproblem 

Stigende antal olieforureninger  
pga. lækage fra rørføring til 
olietanke 
 
 



3. Vælg et tema 
 

B. Brainstorm: hvilke 
miljøproblemer er I stødt på 
i kommunen? 
 

Forbered 

 

  2. Miljøproblem 
 

 

 
 





C. Saml idéerne 
 
D. Find fællesnævnerne 
 
Afgræns og definer et tema for 
jeres kampagne 
 
Brug evt. A3 hjælpeark 

3. Vælg et tema 
 

Forbered 

 

  
 



3. Tema: 
”Nedgravede rør 
fra olietanke” 

Forbered 

 

  
 



 

 

4. Forundersøgelse 
 

 

 

 

 
A. Proces: afsøg eksisterende kilder 

til data om jeres tema 
 

B. Resultat I: beskrivelse af 
eksisterende tilstand for  det 
valgte tema 
 

C. Resultat II: udvælg målgruppe og 
vinkling for kampagnen 

Forbered 



Forbered 
3. Vælg et tema 
 

4. Forundersøgelse 
 

 

 
 

 
A.   Kilder til eksisterende tilstand 
       Udtræk over olietanke i    
       fagsystemer og BBR 
        
B.    Eksisterende tilstand 
        50 virksomheder har olietanke   
        der er over 30 år gamle  

 
C.  Målgruppe 
     Virksomheder registreret med      
     mellemstore tanke (med ikke    
     typegodkendte rør) over 30 år    
     gamle, og virksomheder vi tror  
     har nedgravede rør 

 



Hvorfor? 
Hvorfor? 
Hvorfor? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sahSAMj8OIY


5. Sæt mål 
 
Kort sigt  
Mellemlang sigt 
Lang sigt 
 

 
 

7. Design 
effektvurdering 
 
• CREAM 
• Dataindsamlingsmetode

SMART Design 

6. Design aktiviteter 
• Tænk som målgruppen 
• Tænk som en kendt 
• Design 

kommunikationsindsats 
  
 
 
 



5.Sæt mål 
 
Kort sigt  
Mellemlang sigt 
Lang sigt 
 

 
 

SMART 

Design 



Kriterier for SMARTE mål 
 

Specifikt  
 

Målbart 
 

Accepteret 
 

Realistisk/relevant 
  

Tidsafgrænset 
 

Evaluerbart 



Tid 

Miljøet 

Kontoret 

Graden af miljørelevans 

Langsigtet Umiddelbart 

Resultatmål 

Kampagne-
resultater 

Resultatmål 

”25 virksomheder m. 
registrerede olietanke 
og virksomheder, som 
formodes at have 
olietanke, får et fysisk 
kampagnetilsyn, hvor 
overjordiske rør 
inspiceres”  
 
”Infofolder uddeles til 
alle virksomheder, der 
får tilsyn og 
fremsendes til alle de 
der ikke fik tilsyn men 
har olietanke” 
 
”Artikel om 
olietanke sendes til 
alle relevante 
brancheforeningers 
nyhedsbreve” 
 



Tid 

Miljøet 

Kontoret 

Graden af miljørelevans 

Langsigtet Umiddelbart 

Resultatmål 
Kampagne-
resultater 

Effektmål på mellemlang sigt 

Viden 

Adfærd 
Effektmål på 

mellemlang sigt 

”Udbredt viden om risiko, konsekvenser 
af olieforurening og regler om 
udskiftning af rør blandt virksomheder 
m. registrerede olietanke eller 
virksomheder, som formodes at have 
olietanke, og som ikke fik 
kampagnetilsyn” 
 



Tid 

Miljøet 

Kontoret 

Graden af miljørelevans 

Langsigtet Umiddelbart 

Resultatmål 
Kampagne-
resultater 

Viden 

Adfærd 
Effektmål på 
mellemlang sigt 

Effektmål på lang sigt 

Miljø- 
belastning 

Miljø- 
belastning 

Effektmål på 
lang sigt 

”Et nedgang i antallet af 
jordforureningssager - som følge 
af olietanke og rør - 6 år efter 
kampagnen ift. de 6 forgående 
år.” 



Kriterier for SMARTe mål 
 
 

Specifikt 
 
Målbart 
 
Accepteret 
 
Realistisk/relevant 
  
Tidsafgrænset 
 
Evaluerbart 

  5. Sæt mål 
 

Resultatmål 

Kort sigt 

Effektmål 

Mellemlang sigt 

Effektmål 

Lang sigt 

 

 

 

 



Frokostpause indtil kl. 12.45  
 
Velbekomme  



 

 
 

6. Design aktiviteter 
 
• Tænk som målgruppen 
• Tænk som en kendt 
• Design kommunikationsindsats 

 
 

Design 



6. Opstil aktiviteter 
  5. Sæt mål 
 

Ressourcer Aktiviteter Output/pro-

dukter 

Resultatmål 

Kort sigt 

Effektmål 

Mellemlang 

sigt 

Effektmål 

Lang sigt 

  

RM1 

A1  

A2 

A3 

 

A4 

A5 

A6 

A7 

P1 

P2 

P3 RM2 

EM1 EM2 

R1 

R2 

 

 

R3 

 

 

R5 

R6 

 



Design jeres aktiviteter 
 

 Tænk som din målgruppe 

 

 Hvad ville din kreative idol gøre? 



 

 
 

7. Design effektvurdering 
 
CREAM 
Dataindsamlingsmetode  
 
 

 
 

Design 



CREAM—kriterier for gode indikatorer 
 
 
Clear  - Klar  
 
Relevant - Relevant 
 
Economic - Økonomisk realistisk 
 
Adequate - Tilstrækkelig 
 
Monitorable - Målbar 



7. Effektvurdering 

Mål Indikatorer Succeskriterier Dataindsamlings- 

metoder 

Aktiviteter 

Specifikke 

Målbare 

Accepterede 

Realistiske/relevante 

Tidsafgrænsede 

Evaluerbar 

Klar 

Relevant 

Økonomisk 

realistisk 

Tilstrækkelig 

Målbar 

Hvad skal effekten 

være før 

kampagnen kan 

betegnes som en 

succes?  

Dokumentanalyse 

Registerdata 

Spørgeskemaundersøg

else 

Fokusgruppe 

Interview 

Observation 

Hvilke aktiviteter  

indebærer 

effektvurdering 

Kort sigt        

Kort sigt 

Mellemlang 

sigt 

      

Lang sigt       



8. Planlæg udførelsen af aktiviteter 
 
• Hvem er ansvarlige 
• Hvor 
• Hvornår—tidsplan 
• Hvordan inddrages samarbejdspartnere 

9. Udarbejd materiale  
 
- Tænk i pressekommunikation 
- Tænk i folder/pjece og 

hjemmeside om 
kampagnetema 

 

 

Planlæg 



8. Planlæg udførelsen af aktiviteter 
 
• Hvem er ansvarlige 
• Hvor 
• Hvornår—tidsplan 
• Hvordan inddrages samarbejdspartnere 

 

 

Planlæg 



8. Tidsplan for aktiviteter for kampagne og effektvurdering 

  

Aktiviteter 

Ansvar Deadline Kampagneperiode 

uger 

Før  

tilsynene 

              

              

              

              

Under  

tilsynene 

              

              

              

Efter  

tilsynene 

              



9. Udarbejd materiale  
 
- Tænk i pressekommunikation 
- Tænk i folder/pjece og 

hjemmeside om 
kampagnetema 

 

 

Planlæg 



Kaffepause og klargøring af fernisering 
til kl. 14.40 



10. Udfør kampagnen 
 

• Kommunikationsindsats 
• Fysiske tilsyn 
• Husk skriftlighed 
  
  
  

11. Foretag effektvurdering  
 
• Dataindsamling 
• Hvilke eksterne forhold havde 

betydning for kampagnens effekt? 
• Succes på kort, mellemlang og lang 

sigt? 
  
 

12. Evaluer processen  
 

• Der er forskel på evaluering 
og  effektvurdering 

  
 

 

Udfør 



10. Udfør kampagnen 
 

• Kommunikationsindsats 
• Fysiske tilsyn 
• Husk skriftlighed 
  
  
  

 

  
 

 

Udfør 



  
  

11. Foretag effektvurdering  
 
• Dataindsamling 
• Hvilke eksterne forhold havde 

betydning for kampagnens effekt? 
• Succes på kort, mellemlang og lang 

sigt? 
  
 

 

 

Udfør 



11. Effektvurdering 
 
 
  Succes på kort sigt: 
 
 
 
 Succes på mellemlang sigt: 
 

 
 
 Succes på lang sigt: 



12. Evaluer processen  
 

• Der er forskel på evaluering 
og  effektvurdering 

  
 

 

Udfør 



12. Evaluering  

Blev kampagnens mål nået? Blev resultaterne produceret?   

Lever resultaterne op til 

indsatsen? 

  

Er kampagnens mål opfyldt?   

Hvilke effekter er opnået?   

Tidsplan og budget Blev kampagnen gennemført med 

de planlagte ressourcer? 

  

Var tidsplanen realistisk?   

Læring til næste projekt Hvad er de vigtigste 

læringspunkter fra projektet? 

  

Hvad er den gode historie om 

projektet? 

  

Hvad skal fastholdes eller ændres i 

den næste kampagne? 

  



Hvad tager vi med hjem? 
  
  
 

Hvad har vi lært? 
  
  
  

Læring? 



Gruppe Tema 

1 Markstakke – log og overdækning 

2 Små dyrehold/hestehold 

3 Olietanke – type, alder og placering 

4 Miljø på små landbrug – gødning 

5 Olietanke, overjordiske – fyringsolie 

6 Utætte belægninger 

7 Opbevaring af farlige stoffer 

8 Affaldssortering 

9 Tankpladser på virksomheder i områder med drikkevarndsinteresser 

10 Byg & Miljø 

11 Uheldsforebyggelse og –håndtering 

12 Sortering af affald 

13 Opbevaring af olier og kemikalier samt farligt affald 



PLAN FOR FERNISERING 

10 min. Landbrugs- 

gruppe 1 

Landbrugs-

gruppe 4 

Virksomheds-

gruppe  7 

Virksomheds-

gruppe 10 

Virksomheds- 

gruppe 13 

10 min. Landbrugs- 

gruppe 2 

Landbrugs-

gruppe 5 

Virksomheds-

gruppe 8 

Virksomheds-

gruppe 11  

10 min. Landbrugs- 

gruppe 3 

Virksomheds-

gruppe 6 

Virksomheds-

gruppe 9 

Virksomheds-

gruppe 12 



HUSK AT EVALUER  
 


