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1. Indledning 

I oktober 2006 iværksatte Miljøstyrelsen kampagnen ’Tag grønt ansvar, når du fyrer – 
Har du styr på din brændeovn?’, som indeholder en række gode råd om, hvordan man 
fyrer korrekt i sin brændeovn og derved minimerer udslippet af miljø- og sundhedsska-
delig stoffer gennem skorstenen. 

Kampagnen blev igangsat i uge 40 med udsendelse af pressemeddelelse den 2. okto-
ber. Forud for pressemeddelelsen havde landets skorstensfejere rekvireret og modtaget 
kampagnemateriale fra Miljøstyrelsen, således at de i forbindelse med deres årlige tilsyn 
hos brændeovnsejere, kunne uddele det trykte materiale. 

I denne rapport præsenterer Orbicon resultaterne af evalueringen af kampagnen. Det 
metodiske grundlag er: 

• Desk research af relevant materiale 

• En effektmåling i målgruppen bændeovnsejere 

• En netværksundersøgelse i form af spørgeskemaundersøgelser blandt skorstens-
fejere og det øvrige kampagnenetværk 

• Kvalitative interviews med kampagnens centrale aktører 

• Analyse af web-statistik på hjemmesiden  

• Analyse af mediedækningen via søgninger i Infomedia og Google. 

 

På baggrund af disse data er der gennemført en evaluering af kampagnens effekter 
samt af kampagnens virkemidler og overordnede koncept.  

Evalueringen er gennemført for Miljøstyrelsen i perioden fra ultimo januar 2007 til primo 
marts 2007. Kampagnen kører dog til 1. juni – i forårsperioden med fokus på sommer- 
og fritidshuse – men af hensyn planlægning af den kommende kampagne, der søsættes 
1. oktober 2007, har Miljøstyrelsen valgt at få evalueringen gennemført inden kampag-
nens udløb.    
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2. Metode 

Evalueringen af kampagnen tager udgangspunkt i et evalueringskoncept, Orbicon har 
udarbejdet for Miljøstyrelsen. Evalueringskonceptet udgøres af et 
fleksibelt evalueringsdesign, hvorfra der til denne evaluering er 
valgt at inddrage otte elementer: tilrettelæggelse og desk re-
search, kvalitative interviews, netværksundersøgelse, effektmå-
ling, medieanalyse, syntese og endelig afrapportering. Figuren til 
venstre illustrerer kronologien.  

2.1. Fase 1 – Tilrettelæggelse og desk research 
I den første fase af evalueringen var fokus rettet mod at gennem-
føre en detaljeret tilrettelæggelse af evalueringens indhold og 
forløb i forhold til den konkrete kampagne. Tilrettelæggelsen blev 
gennemført i samarbejde med Miljøstyrelsen. Som følge af den 
forholdsvis stramme tidsplan for evalueringen, blev der i plan-
lægningen lagt vægt på at sikre en hurtig og effektiv dataindsam-
ling. 

Endvidere har Miljøstyrelsen understreget, at kommunikations-
indsatsen i forhold til brændeovne er en løbende indsats i de 
kommende år, og at denne evaluering derfor skal bruges som 
informationskilde i forhold til planlægningen af de kommende 
aktiviteter på området.  

2.2. Fase 2 – Kvalitative interviews 
I evalueringens anden fase gennemførtes kvalitative telefoninter-
views med kampagnens centrale aktører (se Tabel 2.1). Inter-
viewene blev gennemført på baggrund af semistrukturerede in-
terviewguides.  

Formålet med de gennemførte interviews var at give udvalgte 
nøgleinformanter mulighed for at komme med en vurdering af 
kampagnen, herunder dens rationale, gennemførelse, omver-
densfaktorer og potentielle effekter. Desuden gav interviewene 
evaluator en indsigt i overvejelserne bag tilrettelæggelse og gen-
nemførelse af kampagnen og er således en væsentlig informati-
onskilde i forhold til konceptevalueringen. 

  

Tabel 2.1: Nøgleinformanter 

Organisation Informant Dato 

Skorstenfejerlauget Theodor Kristensen 22.02.2007 

Skorstensfejerlauget Keld Jensen 22.02.2007 

Kommunikations Kompagniet Mette Kilde Corfitzen 20.02.2007 

   

Tilrette - 
læggelse og  

desk research   

  

   

Netvæks- 

undersøgelse 

Effektmåling 

  

  Syntese og 

afrappor - 

tering   

Kvalitative 
interviews m. 
centr. aktører 

 Effektmåling 

  
Medie-

analyse 
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2.3. Fase 3 – Netværksundersøgelser  
Evalueringens tredje fase bestod af to spørgeskemaundersøgelser blandt de aktører, der 
er inddraget i kampagnen, dels skorstensfejerne som uddelere af fyrmesterdiplomer og 
dels kampagnenetværket som distributører af links til hjemmesiden og kampagnebud-
skaber via nyhedsbreve mv. Netværksundersøgelsen havde til formål at afdække i hvil-
ket omfang skorstensfejerne og kampagnenetværket har modtaget orienteringsbreve 
og kampagnemateriale, i hvilket omfang de har distribueret det, hvordan interessen har 
været for kampagnen i målgruppen, samt hvilke umiddelbare effekter de kunne konsta-
tere via dialog med målgruppen.  

Netværksundersøgelsen er gennemført via elektroniske spørgeskemaundersøgelser. 
Generelt er der kommet gode, fyldige besvarelser på spørgeskemaerne, herunder også 
kvalitative kommentarer via de åbne spørgsmål i spørgeskemaet. Antallet af besvarelser 
ses nedenfor (Tabel 2.2): 

Tabel 2.2: Netværksgrupper 

Gruppe 
Antal gennem-
førte inter-
views 

Svarprocent 

Skorstensfejere 61 66% 

Kampagnenetværk 36 56% 

         

2.4. Fase 4 - Effektmåling 
Fase fire er gennemførelsen af effektmålingen i målgruppen. Målet med effektmålingen 
er at afdække kampagnens gennemslagskraft i målgruppen, herunder hvordan kam-
pagnen har påvirket modtagernes viden, holdning og adfærd.  

Effektmålingen er gennemført af Megafon i perioden 15.2 – 20.2. Målingen er gennem-
ført som en kombineret telefon- og mailbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt dan-
skere med brændeovn og pejs (mere om målgruppen i afsnit 3.2.2). Interviewene er 
gennemført med den eller en af de personer i husstanden, der er primært ansvarlig for 
optænding i brændeovnen. Nøgletal fra målingen fremgår af Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3: Effektmåling  

Absolutte tal og procent Antal (n) Procent 

Bruttostikprøve 1983 100% 

Personer med brændeovn/pejs 657 33% 

Personer uden brændeovn/pejs 1324 67% 

Ved ikke  2 0% 
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Primær ansvarlig for optænding (n = 659)   

Ja 563 85% 

Nej 91 14% 

Ved ikke 5 1% 

Gennemførte interviews 568  

 

2.5. Fase 5 – Medieanalyse 
Den femte fase er medieanalysen, hvor det afdækkes i hvilket omfang kampagnen har 
fået omtale i pressen samt om omtalen har været positiv eller negativ for kampagnens 
effekter i målgruppen. Analysen er gennemføret via artikeldatabasen Infomedia samt 
søgninger via søgemaskinen Google. 

2.6. Fase 6 - Syntese 
Den sjette fase i evalueringsdesignet er syntesefasen, hvor den gennemførte dataind-
samling (desk research, interviews, netværksundersøgelsen og effektmålingen) analy-
seres og sammenfattes. Sammenfatningen sætter evaluator i stand til at foretage en 
vurdering af kampagnens effekter og koncept. Metodisk kombineres en faglig analyse-
dimension (hvilken problemstilling formidles?) med en kommunikationsfaglig analyse-
dimension (hvordan og med hvilke virkemidler formidles problemstillingen?). 

2.7. Fase 7 - Afrapportering 
Endelig består den syvende fase af evalueringen af afrapporteringen af nærværende 
rapport til Miljøstyrelsen. Rapporten skal indgå i den løbende erfaringsopsamling af sty-
relsens informationsaktiviteter samt danne grundlag for tilrettelæggelse af kommende 
aktiviteter på området. 

2.8. Øvrigt datagrundlag 
Udover de nævnte desk studier, kvalitative interviews, netværksundersøgelsen og den 
gennemførte spørgeskemaundersøgelse, er evalueringen gennemført på baggrund af 
følgende kildemateriale: 

• Statistik for web-sitet www.fyrfornuftigt.dk 

• Søgninger i Infomedia og Google 

• Diverse statistisk materiale, herunder statistik på brændeovnsejere og skor-
stensfejere.  
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3. Kampagnen ”Tag grønt ansvar, når du fyrer – har 
du styr på din brændeovn?”  

I det følgende gives en kort faktuel beskrivelse af den gennemførte kampagne. Beskri-
velsen består af gennemgang af kampagnens tilrettelæggelse samt en opsummering af 
de del-elementer, der udgør kampagnen. 

Formålet med den faktuelle beskrivelse er at give et billede af kampagnens grundlag, 
indhold og kronologi. 

3.1. Kort om kampagnens tilrettelæggelse  
Kampagnen blev sat i åbent udbud i maj 2006 og efter evaluering af de indkomne tilbud 
blev KommunikationsKompagniet (herefter KK) udvalgt som udførende kommunikati-
onsbureau på opgaven. Efter et opstartsmøde i begyndelsen af juli blev kampagnen 
tilrettelagt og forberedt frem til iværksættelsen den 2. oktober 2006. 

KK var ansvarlig for tilrettelæggelsen af opgaven med Miljøstyrelsen som sparringspart-
ner og godkender af oplæg og udkast til kampagnemateriale. KK var endvidere ansvar-
lig for trykning af Fyrmesterdiplomerne samt kontakten til netværket og skorstensfejer-
ne, herunder udsendelse af informations-mail til netværket og informationsbreve til 
skorstensfejerne. Den efterfølgende pakning og udsendelse af trykt materiale til skor-
stensfejerne foregik via Miljøstyrelsens frontlinie.  

3.2. Beskrivelse af kampagnens elementer 
Ved tilrettelæggelsen af en informationskampagne følges typisk en systematik, hvor en 
række elementer indarbejdes i en samlet kommunikationsstrategi. De enkelte elemen-
ter udgør strategiske pejlemærker for de overvejelser, der i sidste ende udmøntes i en 
egentlig kampagnestrategi. Det drejer sig om følgende elementer (de seks H’er): 

� Hvorfor skal kampagnen gennemføres? (=relevans) 

� Hvem informerer og hvem skal informeres/oplyses? (=afsender og målgruppe) 

� Hvad skal kommunikeres? (=budskab) 

� Hvordan skal budskabet kommunikeres? (=midler) 

� Hvor skal budskabet kommunikeres? (=medier) 

� Hvornår skal budskabet kommunikeres? (=timing) 

Kampagnen beskrives i det følgende med udgangspunkt i ovenstående temaer. Endvi-
dere er tilføjet yderligere et element relateret til målene for kampagnen. 

3.2.1. Det politiske og faglige rationale (hvorfor?) 

Fagligt set er kampagnens udgangspunkt, at undersøgelser viser, at brændeovne udgør 
en betydelig kilde til luftforurening i Danmark. En rapport fra Miljøministeriets Partikel-
forskningsprogram fastslår i en opgørelse over danske kilder til partikeludledning, at 
brændeovne og -fyr i gennemsnit står for ca. 47 procent af partikeludledningen. 

På vinterdage kan brændeovne og små brændefyr i villakvarterer give samme partikel-
forurening og dermed negative sundhedseffekt som vejtrafikken på stærkt trafikerede 
gader i København (kilde: www.dmu.dk/nyheder/brændeovne.htm). 
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På denne baggrund har Miljøstyrelsen gennemført en informationskampagne om emnet. 
Kampagnen ”Tag grønt ansvar når du fyrer – Har du styr på din brændeovn?” er i alt 
den fjerde kampagne rettet mod brændeovnsejere.  

3.2.2. Målgruppe (hvem?) 

Kampagnens målgruppe er personer med pejs, brændeovn eller fyr, hvor der fyres med 
træ. Det er med andre ord alle personer, der på den ene eller anden måde fyrer med 
træ indendørs. Brændeovne og kedler skønnes at være det største problem i miljø og 
sundhedsmæssig henseende fordi de er klart den mest udbredte fyringsform for så vidt 
angår fyring med træ. Endvidere er miljø- og sundhedsproblemerne som følge af fyring i 
pejs og andre åbne ildsteder langt mindre, eftersom der her er ubegrænset lufttilførsel. 
Netop for ringe lufttilførsel udpeges som en af hovedårsagerne til partikelforurening fra 
brændeovne. I det følgende vil målgruppen omtales som brændeovnsejere selvom også 
personer med kedler, pejs og fyr med træafbrændning er inkluderet i målgruppen. 

Kampagnen er en netværkskampagne, hvilket indebærer, at kampagnematerialet di-
stribueres via skorstensfejerne. Endvidere er en række miljø- og energiorganisationer, 
producenter samt forretninger med salg af brænde eller brændeovne tilknyttet kam-
pagnen som formidlere af budskabet via links og nyhedsbreve. Skorstenfejerne og net-
værket kan således betragtes som sekundær eller formidlende målgruppe.  

3.2.3. Budskab (hvad?) 

Kampagnen indeholder 4 gode fyringsråd om, hvordan man fyrer korrekt i sin brænde-
ovn.  

1. Brug rent og tørt træ – fyr aldrig med affald 

2. Sørg for rigelig luft – skru først ned for lufttilførslen når flammerne er blålige 

3. Fyr lidt ad gangen – for meget brænde og for store stykker hæmmer lufttilførslen 

4. Gå ug og tjek – røgen skal være næsten usynlig 

 

Endvidere formidler kampagnen, især via hjemmesiden, mere uddybende information om 
baggrunden for fyringsrådene samt supplerende oplysninger om korrekt fyring. 

3.2.4. Virkemidler og medier (hvordan og hvor?) 

Kampagnen består af 3 elementer: 

• Trykt materiale (Fyrmesterdiplom og oplysningssedler) 

• Website: www.fyrfornuftigt.dk 

• PR 

 

Trykt materiale 

Et primært virkemiddel er Fyrmesterdiplomet med enten en glad eller en sur smiley og 
4 gode fyringsråd. Diplomet er trykt i 550.000 eksemplarer, hvoraf 420.000 er distribu-
eret til skorstensfejere. Den glade smiley er uddelt af skorstensfejeren i de tilfælde, 
hvor mængden af skorstenssod indikerer korrekt fyring, mens den sure smiley er uddelt 
i de tilfælde, hvor for meget skorstenssod indikerer fyring, der ikke er i overensstem-
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melse med fyringsrådene. Der er desuden trykt og distribueret 2000 oplysningssedler, 
som skorstensfejerne benytter før alle besøg hos brændeovnsejerne, når de ”an-
noncerer” den indvendige ovnrensning nogle dage før besøget. 

 

Websiden 

Websiden www.fyrfornuftigt.dk indeholder de 4 fyringsråd samt eksemplarer af Fyrme-
sterdiplomerne, kampagneannoncer, bannere og plakater som kan downloades og ud-
printes. Herudover indeholder websiden et ’Fyrmesterspil’ som er en ’test dig selv funk-
tion’, der afslører, om man har viden om at fyre korrekt, og hvor man kan deltage i 
lodtrækningen om fem brændeovne stillet til rådighed af kampagnens sponsorer. Ende-
lig indeholder siden en mængde baggrundsinformation om emnet, herunder også rele-
vante rapporter samt vejledning i forbindelse med valg af brændeovn. Hjemmesiden 
indeholder således et ganske omfattende materiale for dem, der gerne vil vide mere om 
fyring i brændeovne.  

 

PR  

PR-indsatsen består af fem pressemeddelelser udsendt løbende siden den 2. oktober 
2006 samt nogle faktaark og billeder med relation til kampagnen. Endvidere har KK 
rettet en række henvendelser til diverse medier med henblik på at få dem til at interes-
sere sig for emnet og kampagnen.  

3.2.5. Kampagnens timing (hvornår?) 

Kampagnen blev iværksat den 2. oktober 2006 samtidig med at fyringssæsonen traditi-
onelt begynder. På dette tidspunkt var det trykte materiale sendt til skorstensfejerne og 
Fyrmesterdiplomerne er således uddelt fra denne dato. Tilsvarende er mail til netværket 
med links og information om kampagnen udsendt den 2. oktober.  

3.2.6. Kampagnemål (forventede effekter) 

Målsætningerne for kampagnen er formuleret med udgangspunkt i et effekthierarki be-
stående af kendskab, viden, holdninger og adfærd (se Boks 3.1). Idet der ikke er gen-
nemført en forundersøgelse i målgruppen, er målsætningerne formuleret ud fra de ef-
fekter, der er opnået ved tidligere kampagner af denne type, samt ud fra en vurdering 
af, hvad der er realistisk at forvente i forhold til lige nøjagtig de parametre, der måles 
på i denne kampagne.  
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Boks 3.1: Kampagnemålsætninger 

 

Kendskab 

• 50 % svarer, at de kender kampagnen 

 

Viden 

• 75 % af målgruppen med kendskab til kampagnen svarer, at kampagnen har gi-
vet dem ny viden om, hvordan man fyrer korrekt i sin brændeovn. 

• Følgende andel af målgruppen, med kendskab til kampagnen, svarer, at følgende 
hhv. er eller ikke er i overensstemmelse med korrekt fyring: 

(1) Man skal fyre med tørt træ (90 % svarer, at udsagnet er i overensstemmelse) 

(2) Man må gerne fyre med reklamer, magasiner og mælkekartoner (10 % sva-
rer, at udsagnet ikke er i overensstemmelse) 

(3) Man skal sørge for, at der er rigeligt luft – især ved optænding (75 % svarer, 
at udsagnet er i overensstemmelse) 

(4) Man skal fylde brændeovnen helt op (35 % svarer, at udsagnet ikke er i over-
ensstemmelse) 

(5) Man skal skrue helt ned for luften, dvs. lukke spjældene, til natten, også selv-
om der stadig er gule flammer (50 % svarer, at udsagnet ikke er i overens-
stemmelse) 

 

Holdning 

• 80% med kendskab til kampagnen, skal være enige i, at man via den måde man 
fyrer på, selv har et ansvar for, hvor meget ens brændeovne forurener.   

Adfærd 

• Råd 1 – 75 % fulgte rådet allerede, 85 % følger rådet nu   

• Råd 2 – 75 % fulgte rådet allerede, 85 % følger rådet nu   

• Råd 3 – 50 % fulgte rådet allerede, 75 % følger rådet nu   

• Råd 4 – 10 % fulgte rådet allerede, 25 % følger rådet nu   
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4. Evaluering af kampagnen 

Evalueringen af kampagnens effekter i målgruppen baseres på en netværksundersøgel-
se blandt skorstensfejerne og kampagnenetværket, en effektmåling i den primære mål-
gruppe gennemført af Megafon, analyse af webstatistikken for www.fyrfornuftigt.dk, 
samt en analyse af pressedækning og diverse omverdensforhold.  

4.1. Spørgeskemaundersøgelse blandt skorstensfejerne og kampagnenet-
værket 

4.1.1. Skorstensfejerne 

Der er i alt 161 skorstensfejermestre i Danmark og samlet har 126 af disse rekvireret 
materiale. Nogle har rekvireret på vegne af flere skorstensfejermestre, så det faktiske 
antal skorstensfejermestre, der aktivt deltager i kampagnen, er givetvis lidt højere end 
126. Deltagelsesprocenten er således mindst 78%, hvilket må betegnes som meget 
tilfredsstillende, eftersom skorstensfejerne selv har skullet rekvirere materiale ved at 
returnere en tilsendt blanket.  

Spørgeskemaundersøgelsen blandt skorstensfejerne har til formål at undersøge, hvor-
dan distributionen af det trykte materiale har fungeret; herunder om skorstensfejerne 
har rekvireret materialet, hvor aktive de har været i uddelingen, samt hvordan de har 
oplevet målgruppens modtagelse af kampagnen. Ud af de 92 skorstensfejere, hvor vi 
har haft brugbare kontaktkdata1, er der, som angivet i Tabel 2.2, opnået i alt 61 besva-
relser, altså en svarprocent på i alt 66%. 

 

Kendskab 

Alle skorstensfejere på nær én kender til kampagnen, og mere end 90% svarer, at de 
er blevet opmærksomme på kampagnen via introduktionsbrevet fra Miljøstyrelsen. Cir-
ka ¼ har hørt kampagnen omtalt i diverse medier og lidt under en tredjedel er blevet 
gjort opmærksom på kampagnen via kolleger og samarbejdspartnere. Det overordnede 
billede er således, at skorstensfejerne kender kampagnen og at introduktionsbrevet har 
fungeret efter hensigten. 

 

Aktiviteter 

I alt har 90% af de deltagende skorstensfejere bedt om at få tilsendt materiale, mens 
de resterende har fået materialet udleveret gennem andre, der har rekvireret materia-
let. En enkelt skorstensfejer svarer, at han ikke har modtaget materialet, selvom han 
har bestilt det. 

Skorstensfejernes aktivitetsniveau i forhold til uddeling af smileys er generelt højt. 4 ud 
af 10 svarer, at de uddeler smileys ved hvert eneste besøg og samlet er det 86%, der 
uddeler smileys i forbindelse med mindst hver andet besøg (se Figur 4.1):  

                                            
1 Ud af de 126 skorstensfejere har vi haft brugbare mailadresser på de 92. De resterende 34 
har manglet adresser eller adresserne har været forældede eller forkerte. 
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Figur 4.1: Hvor ofte har du uddelt diplomer til dine kunder med brændeovn? 

Skorstensfejerne er endvidere blevet bedt om at anslå, hvor mange smileys de har delt 
ud indtil videre. Antallet varierer fra 100 helt op til 2000 og samlet kan det beregnes til 
et gennemsnit på 833 smileys pr. skorstensfejer, der har deltaget i undersøgelsen.  

Af de 420.000 diplomer, der er distribueret til skorstensfejerne, er det ifølge disse tal 
kun ca. en fjerdedel, der er delt ud til husstandene indtil videre. Når de sidste tre fjer-
dedele deles ud henover året, må det således også forventes, at kendskabet til kam-
pagnen forøges.   

Tallene viser således, at skorstensfejerne generelt er flittige til at dele smileys ud og i 
forlængelse heraf, er det interessant at se nærmere på, hvordan fordelingen er imellem 
glade og sure smileys (se Tabel 4.1):  

 

Tabel 4.1: Hvor mange hhv. glade og sure smileys vil du anslå, at du har delt ud? 

  Total 

 Procent Antal 

  100% glade 2% 1 

  90% glade og 10% sure 61% 36 

  75% glade og 25% sure 34% 20 

  Halvt af hver 2% 1 

  25% glade og 75% sure 2% 1 

  10% glade og 90% sure 0% 0 

  100% sure 0% 0 

  Total 100% 59 
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Som det fremgår, er langt den mest udprægede fordeling 90% glade og 10% sure smi-
leys, med 75/25 som den næsthyppigste fordeling. Der er således en klar overvægt til 
glade smileys. Et par opfølgende opringninger til skorstensfejere har vist, at denne for-
deling stemmer fint overens med det antal brændeovne og skorstene, der rent faktisk 
bærer præg af hhv. korrekt og forkert fyring.  

Denne udlægning understøttes af skorstensfejernes svar om, hvorvidt de oplever, at der 
er problemer forbundet med uddelingen af sure smileys. Svarene viser, at langt den 
overvejende del (80 %) af skorstensfejerne uddeler sure smileys i de tilfælde, hvor det 
er berettiget (se Tabel 4.2):   

 

Tabel 4.2: Oplever du, at det kan være svært at uddele sure smileys, på grund af at 
du gerne vil undgå at virke uvenlig og evt. ødelægge det gode forhold til kunden? 

  Total 

 Procent Antal 

Ja, jeg har ofte stået i situationer, hvor 
jeg burde have givet en sur smiley, men 
lod være.  

2% 1 

Ja, jeg har stået i nogle situationer, hvor 
jeg burde have givet en sur smiley, men 
lod være.  

2% 1 

Ja, jeg har stået i enkelte situationer, hvor 
jeg burde have givet en sur smiley, men 
lod være.  

17% 10 

Nej, jeg har uddelt sure smileys i de til-
fælde, hvor der var behov herfor. 

80% 47 

Total 100% 59 

 

Som det fremgår, er det kun 2 respondenter, der ’ofte’ eller ’i nogle tilfælde’ har undladt 
at give sure smileys, selvom det var berettiget. 

Generelt kan det konstateres, at skorstensfejerne har haft et højt aktivitetsniveau i for-
hold til kampagnen, samt at svarene tyder på, at de i vidt omfang lever op til de for-
skrifter, som er præsenteret i kampagnekonceptet.   

 

Effekter i målgruppen 

Skorstensfejerne er i undersøgelsen spurgt om, hvordan kampagnen er blevet modtaget 
i målgruppen, samt hvilke effekter de vurderer, at kampagnen har haft.  

For så vidt angår målgruppens modtagelse af kampagnen, viser undersøgelsen, at kam-
pagnen generelt er blevet positivt modtaget (se Figur 4.2). Skorstensfejerne svarer, at 
kampagnen er blevet ’meget godt’ (25%) eller ’godt’ modtaget (60%). Kun 15% svarer, 
at den hverken er blevet godt eller dårlig modtaget, mens ingen mener, at den er blevet 
’dårligt’ eller ’meget dårligt’ modtaget.  I de kvalitative kommentarer til dette spørgs-
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mål, er der flere der fremhæver, at der eksisterer en ’kerne af misbrugere’, som ikke 
lytter til mundtlig vejledning, smileys eller lignende, og som derfor ikke påvirkes af en 
kampagne som denne. 

Adspurgt om effekterne i forhold til ændringer i viden, holdninger og adfærd, er der kun 
én person, der svarer at kampagnen ikke har haft nogen effekter, mens de resterende 
svarer, at kampagnen i ringe, i nogen eller i høj grad har haft effekter. Fordelingen på 
de tre parametre ser ud som følger:  

 

Figur 4.2: Hvordan vurderer du kampagnens effekter…? 

 

Giver kampagnen ny  Ændrer kampagnen  Ændrer kampagnen  

viden i målgruppen? holdninger i målgruppen? målgruppens adfærd? 

Som det fremgår, er skorstensfejernes vurderinger relativt enslydende på de tre para-
metre. Dog er de blå og røde farver - der repræsenterer de positive svar - dårligst re-
præsenteret ved spørgsmålet om, hvorvidt kampagnen giver brændeovnsejere ny vi-
den. Dernæst kommer adfærdsdimensionen, der vedrører spørgsmålet om, hvorvidt 
kampagnen bidrager til at flere fyrer i overensstemmelse med de fire fyringsråd (her er 
det blå og røde areal næststørst), og endelig er det skorstensfejernes vurdering, at ef-
fekterne er størst i forhold til at udbrede holdningen om, at det af miljø- og sundheds-
hensyn er vigtigt at fyre korrekt (her er det blå og røde areal størst). 

Normalt ser man ved kampagner af denne type, at effekterne er størst på viden, lidt 
mindre på holdninger og mindst på adfærd, eftersom det er lettere at give folk mere 
viden end at ændre deres adfærd. Ud fra denne betragtning er svarfordelingen således 
lidt overraskende. En mulig tolkning er, at skorstensfejerne vurderer, at brændeovnse-
jerne i mange tilfælde har den viden der formidles, men dog har behov for at blive min-
det om det og få understreget vigtigheden af korrekt fyring. Dermed ligger videnseffek-
ten lavt, mens holdning og adfærd ligger højere. 

 

Vurdering af kampagnens udformning 

Afslutningsvis er der spurgt til, hvordan skorstensfejerne opfatter kampagnen, herunder 
om de fire fyringsråd er lette eller svære at følge.  

Som der fremgår af Figur 4.3 nedenfor, vurderes det, at rådet vedrørende rent og tørt 
træ er lettest at følge (det mener 98%), mens der for de øvrige tre råd er ca. 3/4, der 
vurderer, at rådet er let at følge:   

 

 

Ja, i høj grad

Ja, i nogen
grad

Ja, men kun i
ringe grad

Nej, slet ikke
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Figur 4.3: Vurderer du, at brændeovnsejerne har let eller svært ved at følge de 4 
råd? 

 

Generelt fortæller disse tal, at man i formuleringen af de fire råd i vidt omfang er lykke-
des med at gøre dem let forståelige og mulige at følge. Dog kan det være relevant at 
dykke lidt dybere i forhold til de tre sidste råd, og herved få afdækket, hvorvidt der er 
behov for at justere disse. I skorstensfejernes kommentarer til dette spørgsmål, frem-
hæver enkelte, at de vurderer, at det er de færreste, der går ud og tjekker røgen. End-
videre fremhæver nogle, at ’fyring over natten’ fortsat er et problem – altså at man 
skruer ned for luften for at holde ilden i live i nattetimerne.  

Med hensyn til den øvrige udformning, sprog og tone er vurderingerne ligeledes ganske 
positive. 75% vurderer udformningen som ’meget god’ eller ’god’, mens 23% finder den 
hverken god eller dårlig. 2% synes udformningen er dårlig. I kommentarerne til 
spørgsmålet nævner nogle, at diplomet burde være mindre, således at skorstensfejeren 
kan have det i jakkelommen. Desuden skriver flere, at der burde være mere fokus på 
brændekedler i kampagnen. Disse er ofte de store syndere, idet der heri afbrændes 
store mængder brændsel og ofte meget andet end tørt brænde.  

 

Sammenfatning af skorstensfejerundersøgelsen  

Samlet viser undersøgelsen, at skorstensfejerne har været aktive i rekvireringen af og 
den efterfølgende uddeling af kampagnemateriale. De har fortrinsvis uddelt positive 
smileys, idet fyringen de fleste steder har været i orden. Kun et fåtal af skorstensfejer-
ne svarer, at de undlader at uddele negative smileys i tilfælde, hvor der er behov her-
for. Skorstensfejerne har generelt en positiv vurdering af effekterne af kampagnen i 
forhold til både viden, holdning og adfærd i målgruppen. Endelig vurderes også udform-
ningen af kampagnen positivt. ’Brændekedler’ og ’fyring over natten’ fremhæves som 
relevante emner, der ikke er berørt.  
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4.1.2. Kampagnenetværket 

Kampagnenetværket bestod af 69 organisationer, foreninger og forhandlere. Af disse 
har vi haft mulighed for at kontakte 64 og heraf har 36 svaret tilbage – en svarprocent 
på 56%. 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen hos kampagnenetværket har været at af-
dække, i hvilket omfang netværket har kendskab til kampagnen, om de har gennemført 
aktiviteter i relation til kampagnen samt deres vurdering af kampagnens virkemidler og 
effekter.  

 

Deltagerne i undersøgelsen 

Deltagerne i undersøgelsen fordeler sig som følger (se Tabel 4.3): 

 

Tabel 4.3: Respondenter fordelt på organisationstyper 

  Total 

Hvilken type organisation repræsenterer 

du?  
Procent Antal 

Agenda 21 kontor  25% 9 

De Grønne Guider 22% 8 

Energitjenesten 8% 3 

Boligselskab 0% 0 

Offentlig myndighed 25% 9 

Producenter og forhandler af brænde og 

brændeovne 
14% 6 

Anden interesseorganisation 6% 2 

Total 100% 36 

 

Som det fremgår, består deltagerne hovedsageligt af Agenda 21 centrene og De Grønne 
Guider, offentlige myndigheder samt diverse producenter og forhandlere.  

 

Kendskab 

I alt 92% af deltagerne i undersøgelsen kender til kampagnen, og kun 8% har ikke 
kendskab. Taget i betragtning, at de pågældende organisationer i forbindelse med kam-
pagnen er kontaktet via en mail og i nogle tilfælde et opfølgende opkald, må dette be-
tegnes som en høj kendskabsgrad. Det skal dog haves in mente, at der blandt de orga-
nisationer, der har valgt at besvare spørgeskemaet, kan være en bias imod dem, der 
kender kampagnen, hvilket gør kendskabsgraden større blandt deltagerne i undersøgel-
sen, end den hos de resterende. Desuagtet er kendskabsgraden tilfredsstillende.  
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Godt og vel halvdelen af respondenterne svarer, at de er blevet opmærksomme på 
kampagnen gennem mailen fra Miljøstyrelsen. Henholdsvis 27% og 36% peger på hen-
holdsvis medier og kolleger/samarbejdspartnere som kilder til kampagnekendskab. Mai-
len har således været et vigtigt element, men både medier og samarbejdspartnere må 
siges også at være vigtige kilder til spredning af kampagnekendskabet. Enkelte af del-
tagerne har været med i en fokusgruppe, der har kørt som led kampagneplanlægnin-
gen, og har dermed været informeret om kampagnen herigennem. 

 

Aktiviteter 

I spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne har deltaget i promoveringen af de fire fy-
ringsråd og kampagnen mere generelt, ser svarfordelingen således ud (Figur 4.4): 

 

Figur 4.4: Har du eller andre i din organisation deltaget i promoveringen af de 4 
fyringsråd og/eller andre af kampagnens budskaber? 

 

Lidt mere end ¾ har været aktive i et eller andet omfang, mens 21% slet ikke har fore-
taget sig noget. Godt halvdelen svarer, at de i høj grad eller nogen grad har været akti-
ve og igen, med reference til den relativt begrænsede indsats, der er gjort for at enga-
gere netværksdeltagerne, må dette siges at være flere end forventet og dermed beteg-
nes som tilfredsstillende. 

Ser man på hvilke aktiviteter, netværksdeltagerne har gennemført, ser svarene således 
ud (Figur 4.5): 
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Figur 4.5: Har du eller andre i din organisation deltaget i promoveringen af de 4 
fyringsråd og/eller andre af kampagnens budskaber? 

 

Cirka 2/3 har videresendt elektroniske links, mens kun 4% har printet kampagnemate-
riale, som efterfølgende er uddelt. Desuden har ¾ givet andre eksempler på aktiviteter, 
hvoraf links og henvisninger fra hjemmesider er den ene hovedtype, mens artikler, ny-
hedsbreve og foredrag er den anden hovedtype. Især synes artikler og omtale i diverse 
nyhedsbreve og brevkasser at være et vigtigt resultat af netværksindsatsen, eftersom 
disse i flere tilfælde er formidlet til store medlems- og abonnentgrupper.   

 

Effekter i målgruppen 

Kampagnenetværket er også blevet spurgt om, hvordan de vurderer effekterne i mål-
gruppen på parametrene viden, holdning og adfærd. Svarfordelingen ser således ud 
(Figur 4.6): 

 

Figur 4.6: Hvordan vurderer du kampagnens effekter…? 
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Som cirkeldiagrammerne viser, er der en relativ stor andel (mellem 18 og 30%), der 
svarer ’ved ikke’ til spørgsmålet. Dette indikerer, at en del i netværket ikke har føling 
med, hvordan målgruppen agerer, og det må derfor ses som et tegn på, at netværkets 
svar omkring effekter i målgruppen, ikke skal tillægges alt for stor vægt.  

Når det er sagt, viser dominansen af blå og røde farver i cirkeldiagrammet, at respon-
denterne vurderer kampagnens effekter ganske positivt. På både viden- og holdnings-
dimensionen vurderer ca. 2/3, at kampagnen i høj grad eller i nogen grad har haft ef-
fekter i målgruppen, mens lidt færre end hver anden vurderer, at målgruppens adfærd 
er påvirket.   

 

Udformning af fyringsråd 

Endelig er netværket blevet bedt om at vurdere, hvorvidt de opfatter de fire råd som 
lette eller svære at følge. Svarfordelingen ser således ud (Figur 4.7): 

 

Figur 4.7: Vurderer du, at brændeovnsejerne har let eller svært ved at følge de 4 
råd? 

 

Ifølge respondenterne i kampagnenetværket er det især råd nr. 2, der kan volde pro-
blemer med hensyn til forstå og følge. I de kvalitative kommentarer tilføjer nogle, at 
flammernes farve er et alt for subjektivt kriterium, som ikke egner sig som et fyrings-
råd.  

 

Sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsen i kampagnenetværket 

Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af deltagerne i undersøgelsen har kendskab 
til kampagnen og har været aktive i videreformidling af kampagnens budskaber. For-
midlingen er sket igennem links til kampagnesiden i udsendte mails og på hjemmesider, 
men også i artikler, nyhedsbreve, brevkasser og ved foredrag er kampagnen blevet 
omtalt og budskaberne præsenteret.  
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Netværket vurderer generelt kampagnens effekter i målgruppen positivt, men en del 
respondenter har for svaret ’ved ikke’ grundet begrænset kendskab til målgruppens 
viden, holdninger og adfærd.  

Samlet kan det på baggrund af undersøgelsen konstateres, at man via en forholdsvis 
begrænset indsats, har opnået en god mobilisering og aktivering af det udvalgte net-
værk, som herved har bidraget positivt til formidling af kampagnens budskaber. Betyd-
ningen af netværkets indsats vurderes nærmere i forbindelse med effektmålingen og 
den efterfølgende konceptevaluering. 

4.2. Effektmåling 
Formålet med effektmålingen er at undersøge, hvorvidt kampagnemålene er opfyldt i 
forhold til kendskab, viden, holdninger og adfærd, samt at få et generelt indtryk af gen-
nem hvilke kanaler, målgruppen er blevet eksponeret for kampagnen.  

Indledningsvis præsenteres stikprøvens størrelse og sammensætning kort. 

4.2.1. Stikprøvens størrelse og sammensætning 

I alt 1983 personer er blevet kontaktet af Megafon, hvilket har mundet ud i 568 gen-
nemførte interviews med personer i målgruppen. Undersøgelsen er gennemført som 
kombineret internet og telefonundersøgelse, med ca. 1/3 af interviewene gennemført 
via telefon og de resterende 2/3 via internet. 

 

Tabel 4.5: Stikprøvens størrelse  

Absolutte tal og procent Antal (n) Procent 

Bruttostikprøve 1983 100% 

Personer med brændeovn/pejs 657 33% 

Personer uden brændeovn/pejs 1324 67% 

Ved ikke  2 0% 

Primær ansvarlig for optænding (n = 659)   

Ja 563 85% 

Nej 91 14% 

Ved ikke 5 1% 

Gennemførte interview 568  

 

Ser vi på målgruppen som helhed, giver en stikprøvestørrelse på 568 personer en stati-
stisk usikkerhed på +/- 4,1%, hvilket er tilfredsstillende. Det skal dog haves in mente, 
at usikkerheden stiger, når man analyserer på delpopulationer, der er mindre end 568 
personer.  



Miljøstyrelsen: Kampagneevaluering af ”Tag grønt ansvar når du fyrer – Har du styr på din brændeovn? 

Marts 2007  21 

Køn og aldersfordeling i bruttostikprøven på 1983 personer ser ud som følger: 

 

Figur 4.8: Køn- og aldersfordeling (N= 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både med hensyn til køn og aldersfordeling er stikprøven jævnt fordelt i forhold til brut-
topopulation. Det skal her bemærkes, at tallene dækker hele bruttostikprøven. Ser man 
på den del af stikprøven, der svarer, at de er blandt de primære ansvarlige for optæn-
ding, er kønsfordelingen 41% kvinder og 59% mænd. Selvom mændene er i overtal, 
kan det konstateres, at kvinderne i vidt omfang deltager i optændingen. 

Stikprøvens geografiske fordeling på regioner viser, at undersøgelsen repræsenterer et 
bredt udsnit fra hele landet, og også fordelingen på forskellige boligtyper ser fornuftig 
ud, som det fremgår af cirkeldiagrammerne i figur 4.9 nedenfor:   

 

Figur 4.9: Stikprøve fordelt på boligtype (N = 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den sidste baggrundsvariabel der er relevant at nævne, er den hyppighed hvormed der 
fyres blandt respondenterne i undersøgelsen. Denne variabel er i sagens natur kun be-
svaret af folk med brændeovn, og fordelingen fremgår af figur 4.10: 
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Figur 4.10: Hvor ofte har du i gennemsnit anvendt din brændeovn i løbet af det 
sidste halve år? (N = 568) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som figuren viser, er der en klar overvægt af personer, der fyrer hyppigt. Mere end 2/3 
fyrer dagligt eller flere gange ugentligt. Da der ikke er statistik på fyringsfrekvensen i 
bruttopopulation, kan der ikke siges noget om stikprøvens overensstemmelse hermed. 
Dog kan det konstateres, at deltagerne i effektmålingen generelt fyrer ofte, og dermed 
falder indenfor den centrale del af målgruppen.  

4.2.2. Kendskab  

Første element i effekthierarkiet vedrører kampagnekendskab. Som de fremgår af figu-
ren nedenfor er der 16%, der kender kampagnen, 18% der har hørt om, men ikke ken-
der, og 65% der ikke har hørt om kampagnen.  

Figur 4.11: Kender du eller har du hørt om kampagnen? (N = 540) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampagnens målsætning var på forhånd at opnå en kendskabsgrad i målgruppen på 
50%, og målsætningen er således ikke opfyldt. Det er samlet ca. 1/3 der enten kender 
eller har hørt om kampagnen, så selvom man inddrager den del af målgruppen, der har 
hørt omkampagnen, men ikke kender den, er målsætningen ikke opfyldt.  
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Det skal retfærdigvis siges, at målsætningen om en kendskabsgrad på 50% i målgrup-
pen, er en relativ ambitiøs målsætning for en kampagne af denne type. Det skal blandt 
andet ses i lyset af, at skorstensfejerne kun har været på besøg hos ca. halvdelen af 
brændeovnsejerne siden kampagnens start den 2. oktober.  

Modsat skal det imidlertid også tages i betragtning, at både medieomtalen i forhold af 
kampagnen i lokale og regionale medier og netværksindsatsen har været ganske omfat-
tende, og det kompenserer i et vist omfang for skorstensfejernes manglende dækning 
af målgruppen.  

Ser man på sammenhængen mellem køn og kampagnekendskab, er der ingen tegn på 
at den mandlige del af befolkningen har større kampagnekendskab end den kvindelige 
del, og en tese om at kampagnen i højere grad har fanget mændenes opmærksomhed 
kan således ikke bekræftes.  

Heller ikke geografisk placering eller boligtype har betydning for kampagnekendskabet, 
men i forhold til respondentens alder, ser kampagnekendskabet ud til at stige med alde-
ren indtil 69 år, hvorefter det falder igen i gruppen over 70 år.  

Samlet er det vurderingen, at den relativt ambitiøse målsætning i forhold til kendskab 
ikke er opfyldt, og at kendskabsgraden ikke er tilfredsstillende. Et kampagnekendskab 
på 16% vidner dog om, at kampagnen er slået delvis igennem i forhold til målgruppen.  

4.2.3. Viden 

Hvad angår viden, viser effektmålingen, at 75% af dem, der har kendskab til kampag-
nen, mener, at de i høj grad eller i nogen grad eller i ringe grad har fået ny viden om, 
hvordan man fyrer korrekt i sin brændeovn. 

  

Figur 4.12: I hvilken grad har kampagnen givet dig ny viden om, hvordan man fyrer 
korrekt i sin brændeovn? (N = 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsætningen var på forhånd, at 75% af målgruppen med kendskab til kampagnen 
skulle svare, at kampagnen har givet dem ny viden om, hvordan man fyrer korrekt i sin 
brændeovn, og det kan således konkluderes, at målsætningen for viden er opfyldt.  

Udover det generelle spørgsmål omkring øget viden, er der stillet en række kontrol-
spørgsmål, der afdækker, om respondenterne har tilegnet sig den viden, der formidles i 
kampagnen.  

Blandt henholdsvis alle personer i målgruppen (blå farve) og personer med kampagne-
kendskab (rød farve), ser andelen af korrekte svar ud som præsenteret i figur 4.13 
(målsætningen fremgår af de gule søjler).  
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Figur 4.13: Andel af korrekt besvarede kontrolspørgsmål omkring viden (N = 540) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses, svarer folk med kampagnekendskab generelt mere korrekt end målgrup-
pen som helhed. Især i det sværeste spørgsmål af de fem spørgsmål om hvorvidt ’Man 
skal skrue helt ned for luften, dvs. lukke spjældene, til natten, også selvom der stadig 
er gule flammer’ er gruppen med kampagnekendskab bedre end målgruppen som hel-
hed. Overordnet er videnniveauet i den samlede målgruppe dog højt på alle fem 
spørgsmål.  

Man kan således konkludere, at målgruppen som helhed lever op til kampagnens mål-
sætninger og at personer med kampagnekendskab har endnu bedre viden end mål-
gruppen som helhed. Målsætningerne for antal korrekte svar (de gule søjler), er i alle 
tilfælde opfyldt,  

Samlet kan det konstateres, at effektmålingen peger på, at kampagnen har bidraget til 
at forbedre viden niveauet i målgruppen. Både spørgsmålet om hvorvidt de har fået ny 
viden og kontrolspørgsmålene, peger på, at kampagnen har hævet målgruppens viden 
niveau – et viden niveau som efter kontrolspørgsmålene at dømme var ganske højt, 
allerede inden kampagnen blev gennemført.  

4.2.4. Holdning 

Spørgsmålet om hvorvidt kampagnen har bidraget til holdningsændringer i målgruppen, 
er afdækket ved at spørge respondenterne om, hvorvidt de enige i, at man via den må-
de man fyrer på, selv har et ansvar for, hvor meget ens brændeovn forurener.   

Svarene for henholdsvis målgruppen som helhed (blå farve) og personer med kendskab 
til kampagnen (rød farve) fordeler sig således.  
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Figur 4.14: Er du enig eller uenig i – at du via den måde du fyrer på, selv har et an-
svar for, hvor meget din brændeovn forurener? (N = 540) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser, at målgruppen hovedsageligt er enige i denne holdning, samt at enighe-
den er større hos personer med kampagnekendskab end i målgruppen som helhed. For-
skellen er dog begrænset, og det kan således ikke på denne baggrund konstateres, at 
kampagnen har haft betydelige effekter i forhold til holdningsdimensionen. Eftersom 
enigheden i målgruppen er så stor som tallene viser, må det dog retfærdigvis konstate-
res, at forbedringspotentialet i forhold til dette spørgsmål har været minimalt. 

Målsætningen var på forhånd, at 80% af personer med kampagnekendskab skulle være 
enige i dette budskab, og ligger man svarkategorierne ’helt enig’ og ’enig’ sammen, 
opnår man en samlet enighed blandt personer med kampagnekendskab på 97%. Ser 
man på målgruppen som helhed, lever denne også op til målsætningen, idet i alt 95% 
er enige i dette budskab. Målsætningen for hvor stor en andel af personer med kam-
pagnekendskab, der skulle være enige i budskabet, er dermed mere end opfyldt. 

Samlet kan det konstateres, at effektmålingen viser, at målgruppen i vidt omfang er 
enige i, at man via den måde man fyrer på, selv har et ansvar for, hvor meget ens 
brændeovn forurener. Kampagnen har derfor kun haft mulighed for at påvirke denne 
holdning i begrænset omfang.  

4.2.5. Adfærd 

Der er i effektmålingen spurgt ind til hvorvidt respondenterne – for hvert af de 4 råd - 
fulgte rådet allerede før kampagnen, følger rådene nu pga. kampagnen eller ikke følger 
rådet. Overordnet fordeler svarene sig således, at mellem 70-96% fulgte rådene allere-
de, 3-14% følger rådene nu pga. kampagnen og 1-15% følger ikke rådene. Målsætnin-
gerne for de individuelle råd er markeret i parentes. 
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Tabel 4.6: Adfærdsændringer (N = 94) 

  Total 

Fulgte du allerede - eller 
følger du nu – kampag-
nens 4 fyringsråd?  

Jeg fulgte rå-
det før kam-
pagnen 

 Jeg er be-
gyndt at følge 
rådet pga. 
kampagnen 

Jeg følger 
ikke rådet 

% 

1. Brug rent og tørt træ - 
fyr aldrig med affald 

96% 

(75%) 

3% 

(10%) 
1% 100% 

2. Sørg for rigeligt med luft 
- skru først ned for lufttil-
førslen når flammerne er 
blålige 

87% 

(75%) 

12% 

(10%) 
1% 100% 

3. Fyr lidt af gangen - for 
meget brænde og for store 
stykker hæmmer lufttilførs-
len 

80% 

(50%) 

18% 

(25%) 
2% 100% 

4. Gå ud og tjek - røgen 
skal være næsten usynlig 

71% 

(10%) 

14% 

(15%) 
15% 100% 

Total 85% 10% 5% 100% 

 

Som tabellen viser, er der kun sket minimale adfærdsændringer i forhold til råd 1 grun-
det det meget begrænsede forbedringspotentiale (4%), mens der i forhold til råd 2, 3 
og 4, er sket forholdsvis pæne adfærdsændringer.  

Målsætningerne nævnt i parentes er opfyldt i forhold til råd 2 og 4, hvor målet i forhold 
til adfærdsændringer på forhånd var henholdsvis 10 og 15%. I spørgsmål 1 og 3 er må-
let om adfærdsændringer ikke nået, men det skyldes i begge tilfælde, at andelen af 
respondenter, der på forhånd levede op til rådet, var langt højere end forventet. Ses 
der på det antal respondenter, der lever op til rådene efter kampagnen (søjle 2 plus 3), 
er andelen i forhold til både råd 1 og 3 et godt stykke over målsætningen. Samlet er det 
således vurderingen, at målsætningen i forhold til adfærdsændringer er opfyldt. 

Det store antal personer uden kampagnekendskab, der følger de 4 råd, rejser spørgs-
målet om, hvorvidt en kampagne med disse 4 fyringsråd er relevant. Hertil kan argu-
menteres, at man på tre ud af fire råd opnår en adfærdsændring på ca. 15% blandt 
personer med kampagnekendskab, hvilket overført over på målgruppen som helhed 
giver et ikke helt ubetydeligt antal personer, med ændret adfærd. Antager man, at der 
er ca. 600.000 brændeovnsejere, hvoraf 16% kender kampagnen, og at 15% af disse 
har ændre adfærd, opnår man adfærdsændringer hos 14.400 brændeovnsejere. Bereg-
ningen tydeliggør endvidere, at man ved at hæve kendskabsgraden - alt andet lige - 
kan opnå betydelige effekter i målgruppen.  

Det antal respondenter, der angiver, at de på forhånd levede op til rådene, stiller endvi-
dere spørgsmålstegn ved, om nogle respondenter svarer ja, fordi de gerne vil signalere, 
at der er miljøbeviste, selvom de ikke er det – også kaldet ’falske positive’. Særligt i 
forhold til råd 4, der anbefaler, at man går ud og tjekker sin røg, er det overraskende, 
at så mange svarer, at de følger dette råd. 
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Der er imidlertid ingen grund til at tro, at antallet af ’falske positive’ er større i denne 
undersøgelse end i andre undersøgelser af tilsvarende emner, eftersom der er fuld ano-
nymitet og neutralt formulerede spørgsmål. Det forekommer givetvis nogle ’falske posi-
tive’, men der altså intet behov for at tage særlige forbehold i forbindelse med denne 
undersøgelse.  

Samlet kan det konstateres, at effektmålingen viser, at der er sket pæne adfærdsæn-
dringer blandt de personer, der kender kampagnen. Kun i forhold til råd 1, hvor stort 
set alle fulgte rådet på forhånd, er der ikke sket forbedringer. Målsætningen for adfærd 
er som nævnt opfyldt. 

4.2.6. Primære kilder  

Spørgsmålet om kilder kan overordnet set opdeles i kilder til kampagnekendskab og 
kilder til viden om emnet.  

 

Kilder til kampagne-kendskab 

Adspurgt om, hvor de har set eller fået kampagnemateriale, eller specifikt har set omta-
le af kampagnen, fordeler svarene sig, som det fremgår af figur 4.15.  

 

Figur 4.15: Kilder til kampagnekendskab (N = 94)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder, hvorfor tallene sum-
merer til mere end 100% 

Respondenterne udpeger medierne som den suverænt vigtigste kilde (68%), hvilket 
bekræfter, at PR indsatsen og den heraf følgende omtale i regionale og lokale medier, 
har været af stor betydning.  

Skorstensfejernes uddeling af fyrmesterdiplomer er den næst-vigtigste kilde, men kun 
20% peger herpå. Det er ganske bemærkelsesværdigt, eftersom ressourceinputtet i 
denne del af kampagnen er langt større end PR indsatsen. 

Hjemmesiden og diverse organisationer, myndigheder og forhandlere ligger på hen-
holdsvis 13% og 9%.  
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Når man vurderer tallene, skal det bemærkes, at de ikke beskæftiger sig med kvaliteten 
eller dybden af den information, de enkelte kilder kommunikerer. Det er nærliggende at 
konkludere, at det trykte kampagnemateriale og hjemmesiden (potentielt) giver en dy-
bere viden om kampagnebudskaberne end medieomtalen gør, men der kan ikke på 
baggrund af effektundersøgelsen drages konklusioner herom. 

Samlet kan det konkluderes, at medieomtalen og dermed PR-indsatsen har været den 
vigtigste årsag til kampagnekendskab. Fyrmesterdiplomet uddelt af skorstensfejerne 
har haft mindre betydning end forventet.  

 

Kilder til viden 

Svarene på spørgsmålet om fra hvilke kilder respondenterne generelt har deres viden 
om, hvordan man fyrer fornuftigt i sin brændeovn, viser, at folks egne erfaringer har 
størst betydning: 

 

Figur 4.16: Kilder til viden om emnet (N=540) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Respondenterne har haft mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder, hvorfor tallene summe-
rer til mere end 100% 

Ser man på andre kilder, er mundtlig information fra skorstensfejeren en vigtig kilde 
(48%), men også radio, TV og aviser (46%) og familie og personlig omgangskreds 
(40%) er centrale. Internettet og informationsmateriale fra MST2 bruges af nogle, men 
er samlet set af mindre betydning.  

Samlet viser tallene, at egne erfaringer og mundtlig information fra skorstensfejeren og 
familie/venner er af stor betydning for hvordan folk fyrer. Dermed har en informations-

                                            
2 Det må antages, at øvrigt materiale fra Miljøstyrelsen, herunder materiale fra tidligere kampagner 
omkring fyring i brændeovne, tæller med her. 

48%

13%

10%

46%

72%

40%

1%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mundtlig information

fra Skorstensfejeren

Informationsmateriale

fra MST (Diplom)

Internettet 

Radio, TV og aviser

mv.

Egne erfaringer

Familie og personlig

omgangskreds

Ingen af ovenstående

Ved ikke

c



Miljøstyrelsen: Kampagneevaluering af ”Tag grønt ansvar når du fyrer – Har du styr på din brændeovn? 

Marts 2007  29 

kampagne, der har som ambition at ændre folks vaner omkring fyring, en udfordring i 
at få folk til at bruge information fra medier og kampagnemateriale som rettesnor for 
deres fyring. Denne tendens er kendt fra andre undersøgelser, og er således ikke sær-
egen for denne målgruppe. Dog er ’egne erfaringer’ af ekstraordinær stor betydning i 
sammenhæng med fyringspraksis, hvilket uden tvivl skyldes, at fyring traditionelt læres 
ved ´learning by doing’. 

Konklusion er derfor, at skorstensfejerne, medier og informationsmateriale er de rigtige 
kanaler til at nå denne målgruppe, men at der skal sættes hårdt ind, hvis man vil skal 
overtrumfe de evt. miljø- og sundhedsskadelige fyringspraksisser, som folk har opbyg-
get gennem årelange praktiske erfaringer. Endvidere peger tallene på, at PR er vigtigere 
end informationsmateriale. 

4.2.7. Udformning 

Som det sidste er der i effektmålingen spurgt ind til, hvorvidt kampagnens råd er lette 
at forstå og følge samt til respondenternes vurdering af kampagnes udformning, sprog 
og tone. Først formuleringen af kampagnerådene (figur 4.17). 

 

Figur 4.17: Formulering af kampagneråd (N=94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor majoritet (88%) svarer, at rådene er lette eller meget lette at forstå og følge, 
mens 12% svarer, at de hverken er lette eller svære at følge. Ingen respondenter me-
ner, at de er svære at følge. 

Hvad angår kampagnens udformning, sprog og tone er vurderingen generelt positiv. I 
alt 85% vurderer den til at være ’meget god’ eller ’god’, mens 15% vurderer, at den er 
hverken god eller dårlig. Ingen respondenter har fundet den dårlig (figur 4.18): 

Figur 4.18 Udformning, sprog og tone (N=94) 
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Endelig er der spurgt ind til hvorvidt respondenterne mener, at brugen af et Fyrmester-
diplom (smiley) er en god eller dårlig idé. Som det fremgår af figur 4.18 nedenfor, er 
det en udpræget opfattelse, at dette er en god idé. 

 

Figur 4.18 Udformning, sprog og tone (N=94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom respondenterne ikke er præsenteret for nogle alternativer, kan man ikke heraf 
slutte, at dette nødvendigvis er den bedste idé. Men man kan konstatere, at målgrup-
pen har taget godt imod fyrmesterdiplomet og betragter det som et fornuftigt virkemid-
del.  

Samlet kan det således konkluderes, at der både i forhold til formulering af de 4 fy-
ringsråd og i forhold til kampagnens grafiske udformning er positive vurderinger fra 
respondenterne. 

4.2.8. Kort opsummering af effektundersøgelsen 

Svarene for effektundersøgelsen viser, at målsætningen for kampagnekendskab ikke er 
opfyldt. Til gengæld er målsætningerne for viden, holdninger og adfærd, der alle formu-
leret med udgangspunkt gruppen af personer med kampagnekendskab, opfyldt.  

Effektmålingen viser med andre ord, at kampagnen ikke har fået opmærksomhed i mål-
gruppen i det ønskede omfang, men at den i forhold til den del af målgruppen, den har 
fået fat på, har haft de ønskede effekter. Det indikerer således, at kampagnens op-
mærksomhedsskabende elementer ikke har været gode nok til at opfylde målsætnin-
gen, men at kampagnens virkning har været fin i forhold til de personer, hvis opmærk-
somhed, det er lykkedes at få.  

Effektmålingen viser endvidere, at der er forholdsvis stor viden, rigtige holdninger og 
overvejende korrekt adfærd i målgruppen, hvilket betyder, at forbedringspotentialet i 
forhold til de 4 råd kampagnen har formidlet, er forholdsvis begrænset.  

Med hensyn til kilder viser målingen, at medieomtalen og dermed PR-indsatsen har væ-
ret den vigtigste årsag til kampagnekendskab, mens fyrmesterdiplomet uddelt af skor-
stensfejerne har haft mindre betydning end forventet. 

I forhold til målgruppen generelt viser tallene, at egne erfaringer og mundtlig informati-
on fra skorstensfejeren og familie/venner er af stor betydning for hvordan folk fyrer. 
Dermed har en informationskampagne, der har som ambition at ændre folks vaner om-
kring fyring, en klar udfordring i at få folk til at bruge information fra medier og kam-
pagnemateriale som rettesnor for deres fyring.  

God idé

Hverken/eller

Dårlig idé
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4.3. Web-sitet www.fyrfornuftigt.dk  
Et af kampagnens hovedvirkemidler har som nævnt været web-sitet 
www.fyrfornuftigt.dk. Linket til hjemmesiden er sendt til kampagnenetværket, og der er 
herudover en række myndigheder, grundejer- og haveforeninger, aviser og blade, der 
linker til hjemmesiden fra deres egne hjemmesider. Desuden præsenteres linket i det 
trykte kampagnemateriale.  

I dette afsnit belyses trafikken på www.fyrfornuftigt.dk. Det omfatter bl.a. information 
omkring besøgshyppighed og hvilke undersider, der anvendes oftest. Herigennem opnås 
et billede af kendskabet til web-sitet og indirekte til kampagnen. 

Målingerne fra siden dækker perioden fra 2.10.2006 til den 21.2.2007 

4.3.1. Antal besøg 

Indledningsvis skal det nævnes, at den benyttede web-statistik indeholder besøgstal for 
en række andre sites, som ligger på ’Grønt ansvar’ portalen. Med henblik på at få et så 
præcist billede som muligt af antallet af besøg relateret til kampagnen, er statistikken 
blevet gransket og det er anslået, at ca. 50% af det samlede antal besøg i statistikken 
vedrører denne kampagne. Overslaget vurderes at være rimeligt præcist, idet antal 
besøgende på alle underliggende sider på ’Grønt ansvar’ er blevet gennemgået og ande-
len af besøg relateret til denne kampagne blevet beregnet. Tallene i analysen nedenfor 
er korrigeret for besøg på de sider, der ikke er relateret til denne kampagne. 

I perioden fra den 2.10.2006 til den 21.2.2007 har der i alt været 17.467 besøg på 
www.fyrfornuftigt.dk. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om unikke daglige besøg 
hvilket indebærer, at personer, der klikker sig ind på siden flere gange på samme dag, 
kun tæller med i statistikken én gang.  

De registrerede besøg er jævnt fordelt over perioden, hvilket indikerer, at det er den 
løbende indsats, der generer hits på hjemmesiden snarere end igangsættelsen af kam-
pagnen og den PR-indsats, der blev iværksat i den forbindelse. Antallet af besøgende 
svinger omkring 500 unikke besøg pr. uge (Figur 4.19). 

Figur 4.19: Antal unikke besøg pr. uge på www.fyrfornuftigt.dk i kampagneperioden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Note: Uge 8 indeholder hjemmesidebesøg til og med torsdag den 22.2.07  
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Samlet vidner besøgstallene om, at siden generelt har været velbesøgt i kampagneperi-
oden. Nedenfor sammenlignes med besøgstal for andre kampagnehjemmesider.  

4.3.2. Sammenligning med tilsvarende hjemmesider  

For at give et billede af, hvorvidt antallet af besøg på www.fyrfornuftigt.dk kan anses 
som tilfredsstillende eller ej, er det relevant at foretage en sammenligning med tilsva-
rende sites. Sammenligningen er ikke fuldstændig entydig, da hjemmesiden ikke har 
præcis samme funktion og emne som andre sites. De sites, der her er valgt at sammen-
ligne med, har imidlertid indgået som understøttende element i en offentlig informati-
onskampagne fra Miljøstyrelsen og ligger derfor tæt op ad www.fyrfornuftigt.dk. Stati-
stikkerne er ikke opgjort over sammenlignelige perioder, hvorfor nedenstående sam-
menligninger bygger på månedlige gennemsnit.  

Sammenligningerne er foretaget med web-sitet www.groenhave.dk, www.luften.dk og 
www.babykemi.dk. Førstnævnte havde til formål at oplyse haveejere om, hvordan de 
kan pleje deres haver med brug af færre (eller ingen) sprøjtemidler og var en central 
del af kampagnen ”Grønne haver med færre sprøjtemidler”, som Miljøstyrelsen gen-
nemførte i foråret 2004. Den anden hjemmeside havde til formål at udbrede kendskabet 
til MCS (Multiple Chemical Sensitivity) og udgjorde ligeledes et centralt element i kam-
pagnen ”Der er noget i luften”, som Miljøstyrelsen gennemførte i efteråret 2005 og vin-
teren 2006. Den tredje side, babykemi.dk, understøtter kampagnen ’God kemi’, der 
oplyste gravide og ammende om, hvordan man minimerer den kemiske påvirkning af sit 
foster/baby gennem kosmetik, sæbe, maling mv. ’God Kemi’ kampagnen har kørt i slut-
ningen af 2006. 

Figur 4.20: Sammenligning af besøgsstatistikker for fire kampagnerelaterede web-sites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses af figur 4.20, har www.fyrnuftigt.dk haft lidt flere besøgende pr. måned i 
gennemsnit end både www.babykemi.dk, www.groenhave.dk og www.luften.dk. Groen-
nehaver.dk og babykemi.dk blev promoveret gennem PR og foldere distribueret i en 
netværkskampagne, og er dermed meget lig denne kampagne, mens luften.dk blev 
promoveret via tv, som traditionelt giver det bredeste kampagnekendskab. For luf-
ten.dk og groenhave.dk gælder det, at målgrupperne var brede, henholdsvis haveejere 
og den danske befolkning, mens babykemi var rettet mod en noget snævrere målgrup-
pe, gravide og ammende.  

Antal besøgende pr. måned
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Samlet viser tallene, at antallet af besøg på www.fyrnuftigt.dk er meget tilfredsstillende 
sammenlignet med tilsvarende sites. Desuden viser tallene, at kampagneindsatsen har 
givet en relativ jævn fordeling over hele kampagneperioden, hvilket indikerer, at det er 
det trykte materiale, presseindsatsen samt de mange henvisende links fra andre hjem-
mesider, der generer de mange besøg. 

4.3.3. De mest anvendte sider 

En opgørelse over hvilke sider, der har været de mest anvendte hidtil, viser ikke over-
raskende, at forsiderne er de mest besøgte. Der er to forsider til kampagne-
hjemmesiden, afhængig af hvilken vej, man kommer ind på siden. Den mest besøgte 
side er ’Grønt ansvar’ forsiden, hvor ’Tag grønt ansvar, når du fyrer’ præsenteres på 
forsiden. Herfra er der links til de underliggende kampagnesider. Den anden forside er 
den, som man kommer til, når man skriver www.fyrfornuftigt.dk i adressefeltet på sin 
browser. Lidt færre – ca. halvdelen - kommer ind ad denne vej. 

Overordnet kan man sige, at besøgende på ’Grønt ansvar’ forsiden i ca. halvdelen af 
tilfældene antages at være kommet ind for at finde information, der ikke vedrører den-
ne kampagne (jf. den indledende betragtning i 4.3.1. ovenfor), mens de besøgende, der 
kommer ind via fyrfornuftigt.dk alle kommer for at få specifik information om fyring i 
brændeovne. Som nr. 3 på listen ligger de fire fyringsråd, mens Fyrmesterspillet er nr. 
4. En rangordning af www.fyrfornuftigt.dk’s 10 mest anvendte sider, ser ud som følger: 

1. Grønt Ansvar - Portalforside (26043 besøg) 

2. Fyrfornuftigt.dk - Kampagneforside (12101 besøg) 

3. Fyringsråd (4116 besøg) 

4. Fyrmesterspillet (3924 besøg) 

5. Valg af ovn (3614 besøg) 

6. Forurening fra brændeovne (2258 besøg) 

7. Fyrmester diplomet (1614 besøg) 

8. Nyheder (1335 besøg) 

9. Kampagnematerialer (1188 besøg) 

10. Presse – brændeovne (1029) 

 

Listen viser, at de besøgende, der går videre fra forsiden til underliggende sider, oftest 
går til de fire fyringsråd, fyrmesterspillet og valg af brændeovn. At fyringsrådene er 
blandt de mest besøgte, er en god indikator for, at de besøgende er interesserede i at 
få viden om, hvordan man fyrer korrekt i sin brændeovn. Fyrmesterspillet er et af de 
elementer, som KK har satset en del på, og tallene viser, at det er lykkedes, at få folk 
til at teste deres viden om korrekt fyring.  

Den faglige baggrundsinformation ligger nr. 6 på listen, hvilket viser, at en ikke ubety-
delig andel har ønsket at få uddybet deres viden om forureningsproblemerne ved fyring 
i brændeovne. Endelig er det værd at bemærke, at de sider, hvor man kan downloade 
Fyrmesterdiplomer (nr. 7) og øvrigt kampagnemateriale som plakater og annoncer (nr. 
9), begge er at finde på top 10 listen. Antallet af downloads af kampagnemateriale i 
perioden er ca. 4500, hvilket bekræfter, at hjemmesiden i vidt omfang er blevet brugt 
til at downloade materiale med henblik på videreformidling af kampagnebudskaberne.  
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4.3.4. Opsamling på web-statistik 

Antallet er besøgende på kampagnens hjemmeside har været meget tilfredsstillende. 
Sammenlignet med andre kampagne-websider ligger fyrfornuftigt.dk helt i top. Tallene 
viser, at kampagneindsatsen har givet en relativ jævn fordeling af besøg over hele 
kampagneperioden, hvilket indikerer, at det er det løbende uddelte trykte materiale 
samt de mange henvisende links fra andre hjemmesider, der generer besøgene. 

De fire fyringsråd, fyrmesterspillet og valg af brændeovn er de mest besøgte sider, men 
også den faglige baggrundsinformation og siderne med mulighed for downloads af kam-
pagnemateriale er velbesøgte. Antallet af downloads bekræfter, at hjemmesiden i høj 
grad er blevet brugt til at downloade materiale med henblik på videreformidling af kam-
pagnebudskaberne. Kampagnenetværket, som netop var tiltænkt en rolle som formidle-
re af elektroniske links, spiller utvivlsomt en rolle i forbindelse med den vellykkede pro-
movering af hjemmesiden.  

4.4. Omverden og presse 
I det følgende ses der nærmere på omverdensforhold og pressedækning. Målet er dels 
at afdække forhold i kampagnens omgivelser, som har haft positiv eller negativ effekt 
for kampagnebudskabernes gennemslagskraft i målgruppen, dels at afdække i hvilket 
omfang kampagnen har fået omtale i pressen samt om omtalen har været positiv eller 
negativ for kampagnens effekter i målgruppen. 

4.4.1. Fyringssæsonen kom sent i gang 

Kampagnen blev igangsat den 2. oktober med en forventning om, at brændeovnsejerne 
på dette tidspunkt ville begynde at intensivere fyringen i deres brændeovne. Overvejel-
sen bag timingen var, at budskabet - alt andet lige – ville få størst betydning hvis det 
blev præsenteret i den periode, hvor folk fyrer mest. Som en følge af det meget milde 
efterår i 2006, gik der imidlertid en vis tid før der opstod et nævneværdigt behov for at 
gå i gang med at fyre.  
 
På den baggrund kan det argumenteres, at det milde efterår har betydet, at fyringssæ-
sonen er kommet sent i gang og at kampagnen dermed har fået mindre opmærksom-
hed end den ellers ville have haft. Det er ikke muligt at lave en præcis vurdering af hvor 
stor betydning vejrliget har haft, men da kampagne materialerne er delt ud, det milde 
vejr til trods, vurderes det at have forholdsvis begrænset betydning.  

4.4.2. Sammenfaldende kampagner 

Efteråret er traditionelt kampagnetid, hvor en række kampagner søsættes. ’Tag grønt 
ansvar når du fyrer’ er igangsat i uge 40 og falder sammen med en række landsdæk-
kende kampagner. Eksempelvis er kampagnen ’God kemi’ sat i gang i uge 39, i uge 40 
kørte den årlige alkoholkampagne og i uge 41 gennemførte Miljømærkesekretariatet 
kampagnen ”På mærkerne for dig og din baby”. Ingen af de nævnte kampagner har 
temaer eller budskaber, der er i konflikt med ’Tag grønt ansvar når du fyrer’, men de 
vurderes at have en betydning for den opmærksomhed – særligt fra pressen – som har 
kunnet opnås i forbindelse med igangsættelsen. Endvidere kan et stort udbud af kam-
pagnebudskaber skabe en vis træthed i befolkningen i forhold til oplysningskampagner. 
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4.4.3. Mediedækning  

Med henblik på at belyse dækning og udbredelse af kendskabet til kampagnen ’Tag 
grønt ansvar, når du fyrer’ er der foretaget en mediesøgning i artikeldatabasen InfoMe-
dia3, som giver en detaljeret kortlægning af kampagnens generelle dækning i aviser, 
større tidsskrifter og hos telegrambureauer  

Der er foretaget en søgning som dækker perioden fra kampagnens opstart den 2. okto-
ber 2006 og frem til den 12. februar 2007.  

Inden for denne periode er der udsendt i alt fem pressemeddelelser om kampagnen, der 
ud over startskuddet den 2. oktober 2006 fordeler sig med to i november (hhv. den 
13/11 og 30/11) én i december (den 22/12) samt én ved udgangen af januar 2007 (den 
31/01). 

Som søgeord er anvendt ’Miljøstyrelsen’ i kombination med relevante ord, der optræder 
direkte på kampagnens hjemmeside og/eller i samtlige pressemeddelelser eksempelvis; 
’fyringsråd’, ’fyrmester spil’, ’skorstensfejer’, ’brændeovn’ samt ’brændeovnskampagne’. 
Desuden er der søgt på specifikke udtryk som kampagnes hjemmesideadresse 
’www.fyrfornuftigt.dk’ og ’www.groentansvar.dk’ samt på hvert af de fire fyringsråd 
’brug rent og tørt træ’, osv. 

Uanset ordkombination eller specifikt søgeudtryk varierer antallet af artikler bragt i pe-
rioden fra maksimalt 35 til minimum 8. Størsteparten af søgningerne resulterer dog i 
match på mellem 34 – 27 artikler, hvoraf godt 2/3 er direkte relateret til kampagnen. 
Oftest omhandler disse artikler kampagnen som selvstændigt emne eller den behandles 
i sammenhæng med omtale af primært Miljøstyrelsens bekendtgørelsesarbejde for 
brændeovnes partikeludslip, relevante forskningsprojekter inden for miljø og sundhed, 
eller diskussion af skrotnings- og miljømærkeordninger. 

De landsdækkende aviser har kun beskæftiget sig med kampagnen i begrænset omfang 
(Kampagnen er kort omtalt i Weekendavisen, Jyllands-Posten, B.T., Politiken og Ber-
lingske), mens den geografiske dækning via regionale og lokale dagblade eller ugeavi-
ser er relativ bred og går fra eksempelvis Flensborg Avis i syd og Sæby Folkeblad i nord 
til JyskeVesktkysten og Frederiksborg Amtsavis i hhv. den vestlige og østlige del af lan-
det. Der er ikke ved søgningen registreret artikler om kampagnen i fagblade, tidsskrifter 
o.lign. 

Omfanget af artiklerne varierer, men uanset længde har de oftest til fælles, at de fire 
fyringsråd angives, og at der henvises til www.fyrfornuftigt.dk.  

Derudover giver de korteste artikler typisk en kort notits om kampagnen, dens formål 
og virkemidler med henvisning til fyrmesterspillet og diplomordningen, samt eventuelt 
en omtale af ’månedens Fyrmester vinder’ eller en kommentar fra en skorstensfejer. 

De længere artikler, som udgør de fleste, redegør desuden generelt for faktuelle oplys-
ninger, hentet fra kampagnens hjemmeside, relateret til brændeovnes bidrag til blandt 
andet energiforbrug og luftforurening samt den miljø- og sundhedsmæssige betydning 
heraf. Dette er ofte understøttet af udtalelser fra fagpersoner fra primært Miljøstyrelsen 
eller forskningsinstitutioner.  

Typisk er det de samme artikler, der i mere eller mindre redigeret omfang, bringes i 
mange af aviserne landet over. Eksempelvis er ca. 1/3 af alle artikler ud af et søgere-
sultat på 34 stort set enslydende og stammer fra Dagbladendes Bureau. Også 24timer 

                                            
3 Enkelte regionale og lokale medier er ikke indeholdt i Infomedia-databasen. Se 
www.infomedia.dk for en præcisering af hvilke medier, der er indbefattet.  
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anslår sig for en betydelig andel af artiklerne, der bringes samtidigt og i identisk ugave 
de steder i landet, hvor avisen udkommer.  

I gennemsnit er godt halvdelen af alle artikler præsenteret i første halvdel af oktober og 
dermed knyttet til kampagnens opstart. Den resterende halvdel fordeler sig nogenlunde 
jævnt mellem november og december måned og omhandler generelt udtrækning af 
månedens vinder af ’Fyrmester spillet’, som offentliggjort via kampagnens pressemed-
delelser. Artiklerne i denne periode er skabt over 2-3 skabeloner, der lettere modificeret 
er bragt i forskellige regionale og lokale aviser. Dækningen i 2007 har hidtil været be-
grænset til tre registrerede artikler, hvoraf kun den ene har direkte ophæng i januar 
måneds pressemeddelelse. 

Kun i få tilfælde har samme avis bragt artikler om kampagnen mere en én gang i løbet 
af perioden. 

Sammenfattende er det vurderingen, at mediedækningen i skrevne medier er tilfreds-
stillende. Kampagnen har opnået en relativ bred geografisk dækning i primært landets 
regionale og lokale dagblade og ugeaviser. Omtalen i landsdækkende aviser er meget 
begrænset, men det er den ringe nyhedsværdi taget i betragtning, ikke overraskende. 
Indholdsmæssigt er artiklerne i overvejende grad baseret direkte på det informations-
materiale, der er tilgængeligt på kampagnes hjemmeside i form af faktaark og andet 
baggrundsmateriale samt de regelmæssigt udsendte pressemeddelelser. I særlig grad 
er kampagnes hjemmesideadresse www.fyrfornuftigt.dk samt de fire kortfattede fy-
ringsråd gengivet og optræder i størsteparten af alle bragte artikler. Den største medie-
dækning har fundet sted i forbindelse med kampagnens opstart i oktober 2006.  
 

Øvrig medieomtale 

Udover den skrevne presse har der også været enkelte TV indslag i forbindelse med 
kampagnen. TV/Midtvest og TV/Nord har begge bragt et indslag vedrørende kampagnen 
i deres nyhedsudsendelser kl. 19.30. Begge indslag er af 2 minutters varighed og giver 
en klar formidling af kampagnebudskaberne. Baggrunden for kampagnen refereres, 
fyringsrådene omtales og smiley-ordningen præsenteres og forklares. Alt i alt gode 
kampagneunderstøttende indslag.  

De to programmer havde henholdsvis 87.000 og 81.000 seere til de to TV-indslag, og 
de må således betegnes som ikke ubetydelige effekter af PR-indsatsen. 

4.4.4. Google-søgning 

Med henblik på at få et overblik over hvilke andre medier og kilder, der bringer oplys-
ninger om og linker til kampagnen, er der gennemført en søgning på internet søgema-
skinen Google.  

En bred søgning med de samme søgeord, som er anvendt ved InfoMedia søgningen, har 
først og fremmest resulteret i hits direkte til Miljøstyrelsens hjemmeside og herunder 
primært til kampagnens egen hjemmeside www.fyrfornuftigt.dk.  

Derudover er der fundet et betydeligt antal links til kampagnehjemmesiden fra diverse 
hjemmesider, hvoraf de væsentligste kan grupperes i følgende overordnede grupper: 

 

- kommuner (generel information fra teknik- og miljøafdelinger, målrettede miljø-
kampagner om fyring og boligopvarmning mv.) 

- leverandører og forhandlere af brændeovne, byggematerialer samt træ og andet 
brændsel 
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- interesseorganisationer for miljø- og sundhed, miljømærkeordninger, grønne 
guider m.fl. 

- skorstensfejere, skorstensfejerlaug 

- grundejer- eller haveforeninger 

- lokalaviser, gratisaviser, boligblade  

- ministerielle styrelser og forskningsinstitutioner (f.eks. Forbrugerstyrelsen, 
Skov- & Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser) 

 

Eksempelvis resulterer en søgning på ’fyrfornuftigt’ således i ikke mindre end 229 hits, 
hvoraf omtrent halvdelen vurderes at være enten gengangere eller af perifer relevans, 
mens den resterende halvdel i forskelligt omfang og med forskelligt sigte beskæftiger 
sig med og henviser til kampagnen.   

Google søgningen viser således, at der i vidt omfang linkes til kampagnen fra myndig-
heder, interesseorganisationer, foreninger og forhandlere, og der er således tegn på, at 
man via inddragelsen af kampagnenetværket er lykkedes med at få etableret henvis-
ninger til fyrfornuftigt.dk på relevante hjemmesider. 

4.4.5. Opsamling omverden og presse  

Sammenfattende kan det konkluderes, at der i forbindelse med evalueringen er afdæk-
ket et par forhold, der i mindre omfang har haft negativ betydning for udbredelsen af 
kampagnebudskabet. For det første har sammenfaldet med en række andre landsdæk-
kende oplysningskampagner betydet, at det har været sværere at få pressens opmærk-
somhed, herunder særligt de landsdækkende aviser. Endvidere har et mildt efterår be-
tydet at fyringssæsonen er kommet sent i gang og dermed fjernet opmærksomheden 
på fyring generelt og dermed kampagnens budskaber omkring korrekt fyring.  

Dette til trods har kampagnen fået en god og bred omtale i en række lokale og regiona-
le blade og aviser, hvor de fire fyringsråd og kampagnehjemmesiden præsenteres. 
Kampagnebudskabet præsenteres positivt og medieomtalen vurderes at være positiv for 
kampagnens effekter i målgruppen. Herudover har TV/Midtvest og TV/Nord bragt ind-
slag med skorstensfejere, der uddeler kampagnemateriale.  

Endelig har en lang række myndigheder, interesseorganisationer, foreninger og for-
handlere linket til kampagnen, hvilket understøtter, at inddragelsen af kampagnenet-
værket er lykkedes.  

Samlet vurderes det, at de negative omverdensforhold - sammenfaldet med andre 
kampagner og det milde efterårsvejr – har begrænset betydning for kampagnens effek-
ter. Modsat vurderes pressedækningen - både med hensyn omfang og vinkling (kam-
pagnebudskaberne er generelt viderebragt på en positiv måde) – at understøtte kam-
pagnen på en god måde. PR indsatsen og konkurrencen med andre kampagner taget i 
betragtning, har mediedækningen været større end det kunne forventes. 
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5. Sammenfattende evaluering af kampagnen  

Dataindsamlingen og de gennemførte analyser sammenfattes i det følgende på tværs af 
delanalyserne skitseret ovenfor. I sammenfatningen samles først op på vurderingerne af 
kampagnens budskab og virkemidler, og efterfølgende opsummeres kampagnens må-
lopfyldelse og effekter. Afslutningsvis præsenteres en række anbefalinger for den frem-
tidige indsats. 

5.1. Kampagnens Budskab 
Kampagnens overordnede budskab er, at man som brændeovnsejer – gennem den må-
de man fyrer - har ansvar for hvor meget ens brændeovn forurener. I forlængelse heraf 
er der formuleret 4 fyringsråd, som beskriver, hvordan man fyrer korrekt.  

Alle parter vurderer, at de 4 fyringsråd er lette at forstå og følge. Effektmålingen indike-
rer ydermere, at mange i målgruppen deler holdningen om, at miljø- og sundhedsvenlig 
fyring er den enkeltes ansvar, og at mange allerede på forhånd fulgte de 4 fyringsråd. 
Det er dog alligevel lykkedes, at opnå pæne adfærdsændringer hos de personer, der 
kender kampagnen.  

Tanken om at appellere til det ’mandlige udstyrs- og konkurrencegen’ ved at opfordre 
til, at man skal ’få styr på sin brændeovn’ og ved at lave Fyrmestertests, ser ud til at 
have fungeret tilfredsstillende. Udformningen har generelt fået ros fra alle sider, og 
konkurrencen på hjemmesiden har været relativt velbesøgt. Der er ikke hverken i inter-
views eller spørgeskemaer fremkommet nævneværdig kritik af kampagnens budskab og 
udformningen heraf. 

Overordnet set er dermed vurderingen, at budskabet har været velvalgt og velformule-
ret, men at man i en ny kampagnerunde bør forny eller udvide budskabet, således at 
både forbedringspotentialet og nyhedsværdien i forhold til målgruppen forøges. 

5.2. Det trykte materiale 
Brugen af det trykte materiale har i hovedtræk fungeret efter hensigten. Skorstensfe-
jerne har i stor stil rekvireret materialet og har ifølge eget udsagn været flittige i udde-
lingen af fyrmesterdiplomer til brændeovnsejere. Skorstensfejerne har generelt været 
aktive og velvillige overfor kampagnen.  

Ser man på effektmålingen, er der imidlertid tegn på, at fyrmesterdiplomet ikke har 
haft særlig stor effekt. Kun 20% af respondenter med kendskab til kampagnen svarer, 
at de har hørt om kampagnen gennem fyrmesterdiplomet. 

Samlet kan det således konkluderes, at distributionskonceptet har fungeret som det 
skulle, men at effekterne har været forholdsvis små sammenlignet med medieomtale. 

5.3. Netværksinddragelse 
Inddragelsen af et netværk af forskellige organisationer, myndigheder og forhandlere er 
generelt vellykket. Det er lykkedes at aktivere netværket, og de har i vidt omfang for-
midlet links/henvisninger til kampagnehjemmesiden samt spredt kampagne-
budskaberne via nyhedsbreve, artikler, avisbrevkasser og lignende. 

Netværket er således en medvirkende årsag til, at hjemmesiden har fået relativt mange 
besøg, samt at aviser og blade udpeges som vigtig kilde til kampagnekendskab. Der 
kan ikke på baggrund af de gennemførte analyser, siges noget præcist om, hvor stor en 
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betydning kampagnenetværket har haft, men det kan konkluderes, at aktiveringen af 
netværket er lykkedes godt.  

Den relativt begrænsede indsats, der er gjort i forhold til netværket, betyder, at indsat-
sen under alle omstændigheder har været en omkostningseffektiv måde at få kampag-
nens budskaber formidlet på.   

5.4. PR indsats 
PR-indsatsen udført i forbindelse med kampagnen består primært af fem pressemedde-
lelser udsendt løbende siden den 2. oktober 2006 samt nogle faktaark og billeder med 
relation til kampagnen.  

I udgangspunktet har kampagnen ikke stor nyhedsværdi og et forsøg på at promovere 
kampagnen via nogle personlige beretninger med relation til kampagnen, måtte indstil-
les pga. af manglende fagligt grundlag for historierne. Nyhedsværdi og personlig vink-
ling er traditionelt vigtige forudsætninger for at fange mediernes interesse, især de 
landsdækkende dagblade.  

Det er dog lykkedes, at få god omtale i lokale og regionale medier, herunder også 
TV/Nord og TV/Midtvest. Omtalen dækker geografisk bredt og indeholder i mange til-
fælde god omtale af de 4 fyringsråd og henvisning til hjemmesiden.  

Effektanalysen udpeger medieomtale som den klart vigtigste kilde til kampagnekend-
skab og viser således, at de lokale og regionale medier er vigtige formidlere i forbindel-
se med en kampagne som denne. Som nævnt ovenfor skal netværksindsatsen også 
have en del af æren for medieomtalen, og som sådan kan man sige, at netværksind-
dragelsen er en del af PR-indsatsen. 

Samlet er det således vurderingen, at PR-indsatsen har været et helt centralt virkemid-
del for kampagnen og den primære kilde til kampagnekendskab i målgruppen. Set i 
sammenhæng med de begrænsede ressourcer, der er anvendt på PR, må indsatsen 
siges at være meget omkostningseffektiv. 

5.5. Website 
Websiden www.fyrfornuftigt.dk indeholder kampagnemateriale, Fyrmesterspillet og en 
mængde baggrundsinformation om emnet. Antallet af besøgende på kampagnens 
hjemmeside har været meget tilfredsstillende, og sammenlignet med andre kampagne-
websider ligger fyrfornuftigt.dk helt i top. Tallene viser, at kampagneindsatsen har givet 
en relativ jævn fordeling af besøg over hele kampagneperioden, hvilket indikerer, at det 
er det løbende uddelte trykte materiale samt de mange henvisende links fra andre 
hjemmesider, der genererer besøgene. 

Antallet af downloads og besøgstallene for siderne med faglig baggrundsinformation, 
bekræfter, at hjemmesiden i høj grad er blevet brugt til dels at downloade kampagne-
materiale, dels som videnbase for dem, der gerne vil vide mere.  

Ser man på effektmålingen, kan det konstateres, at hjemmesiden er en sekundær kilde 
til kampagnekendskab (13% peger på hjemmesiden), hvilket bekræfter, at hjemmesi-
den ikke i sig selv udbreder kampagnekendskab i stor stil, men er et vigtigt medie for 
downloading af materiale og videnbase for dem der vil vide mere.  

5.6. Samspil mellem virkemidlerne 
Overordnet er det vurderingen, at virkemidlerne supplerer hinanden fint. Meget tyder 
på, at PR og netværksinddragelsen har været klart de mest omkostningseffektive vir-
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kemidler, men det skal haves in mente, at det trykte materiale og hjemmesiden er den 
bagvedliggende forudsætning for, at PR og netværksinddragelsen kan fungere. 

Det er med andre ord centralt, at der bagved PR og netværksinddragelsen ligger en 
kampagne af en vis tyngde, hvor der distribueres kampagnemateriale til en forholdsvis 
bred målgruppe. Uden en substantiel kampagne, er det meget svært at få mediernes og 
netværkets opmærksomhed.  

Det er dog værd at overveje, om der i lignende kampagner bør flyttes midler fra fx de 
trykte materialer til PR og netværksinddragelse. Effektmålingen peger klart på, at det 
ville øge effektiviteten og effekterne i målgruppen.  
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5.7.  Målopfyldelse og effekter 
Kampagnens målopfyldelse i henhold til de opstillede målsætninger er som følger: 

 

 

  Kendskab 

� Kampagnens målsætning var på forhånd at opnå en kendskabsgrad i 
målgruppen på 50% og målsætningen er således ikke opfyldt. Det er 
samlet ca. 1/3 der har hørt om kampagnen, så selvom man inddrager 
den del af målgruppen, der har hørt omkampagnen, men ikke kender 
den, er målsætningen for kendskab ikke opfyldt.   

  Viden 

� Kampagnens målsætning var, at 75% af målgruppen med kendskab til 
kampagnen skulle svare, at kampagnen har givet dem ny viden om, 
hvordan man fyrer korrekt i sin brændeovn. Netop 75% svarede, at de 
havde øget deres viden som følge af kampagnen, og målsætningen er 
således opfyldt. 

� Målsætningerne for de fem kontrolspørgsmål vedrørende viden formid-
let i kampagnen er alle opfyldt – både for målgruppen som helhed og i 
endnu højere grad for personer med kampagnekendskab.  

Samlet er målsætningerne for viden opfyldt 

  Holdninger 

� Kampagnens målsætning var, at 80% med kendskab til kampagnen, 
skulle  være enige i, at man via den måde man fyrer på, selv har et 
ansvar for, hvor meget ens brændeovne forurener. I alt er 97% enige i 
dette budskab. Målsætningen for holdning er dermed mere end 
opfyldt.  

  Adfærd 

� Råd 1 - Målsætningen var, at 75% fulgte rådet allerede og at i alt 85% 
følger rådet nu. Svarene viser, at 96% fulgte rådet allerede og at i alt 
99% følger rådet nu.    

� Råd 2 – Målsætningen var, at 75% fulgte rådet allerede og at i alt 85% 
følger rådet nu. Svarene viser, at 87% fulgte rådet allerede og at i alt 
99% følger rådet nu.  

� Råd 3 – Målsætningen var, at 50% fulgte rådet allerede og at i alt 75 
% følger rådet nu. Svarene viser, at 80% fulgte rådet allerede og at i 
alt 98% følger rådet nu.  

� Råd 4 – Målsætningen var, at 10% fulgte rådet allerede og at i alt 25% 
følger rådet nu. Svarene viser, at 71% fulgte rådet allerede og at i alt 
85% følger rådet nu.  

     Målsætningerne for adfærd er således mere end opfyldt.  
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Samlet kan det konkluderes, at målopfyldelsen for kendskab ikke er opfyldt, mens de 
resterende målsætninger for viden, holdning og adfærd - der er formuleret i forhold til 
personer med kampagnekendskab - er opfyldt.  

Kampagnens effekter i målgruppen er samlet set ikke fuldt ud tilfredsstillende. Som 
nævnt er kampagnekendskabet i målgruppen for lille, og det er derfor ikke lykkedes at 
opnå de ønskede effekter. Det skal dog retfærdigvis siges, at kampagnen har haft no-
gen gennemslagskraft i målgruppen, og at der de anvendte ressourcer taget i betragt-
ning, er opnået resultater tæt på det tilfredsstillende. Endvidere fortsætter kampagnen i 
de kommende måneder, hvilket vil øge effekterne i målgruppen.  

5.8. Anbefalinger for den fremtidige indsats 
På baggrund af evalueringen kan følgende læresætninger for fremtidige kampagner 
formuleres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

� Skorstensfejerne er centrale formidlere i forhold til brændeovnsejere, og de 
bør inddrages mest muligt i en kampagne rettet mod denne målgruppe. 
Udover at bruge dem som distributører, bør man være opmærksom på også 
at få overbevist skorstensfejerne om kampagnebudskaberne. Mundtlig in-
formation fra skorstensfejere er en helt central kilde, når det gælder æn-
dringer af fyringspraksis.  

� I forbindelse med udformningen af kampagnemateriale er der vigtigt at gø-
re det let for distributørerne (skorstensfejerne) at have materialet med sig 
ud på kundebesøg. 

� Medieomtale er en vigtig forudsætning for at få gennemslagskraft i mål-
gruppen. Om muligt skal PR indsatsen indebære, at der både er nyheds-
værdi og personlig vinkling i historierne.  

� Og i forlængelse heraf: Det kan være en god strategi at lave en målrettet 
forundersøgelse som - udover at give input til kampagnedesignet - kan bi-
drage til at skabe historier med nyhedsværdi, der kan bruges i PR øjemed. 

� De regionale og lokale medier er effektive formidlere af budskaber til brede 
målgrupper som brændeovnsejere. Der skal derfor være fokus på, at de lo-
kale medier skal ’fodres’ med materiale, som er let at bearbejde mhp. at 
bruge det i aviser, radio og TV. 

� En vellykket PR indsats kan have stor betydning for udbredelsen af kam-
pagnen. Det er dog en forudsætning, at PR bakkes op af en reel kampagne 
(med f.eks. hjemmeside og foldere) 

� Inddragelsen af et kampagnenetværk bestående af relevante organisatio-
ner, myndigheder og forhandlere er en omkostningseffektiv måde at sprede 
budskaberne på. Optimal ’fodring’ af netværket er et vigtig element. 

� I fremtidige informationskampagner vedr. fyring i brændeovne bør det 
overvejes at justere budskaberne. Med de nuværende 4 fyringsråd er for-
bedringspotentialet tilsyneladende ret begrænset, og mere ambitiøse råd 
kan derfor være gavnlige. Endvidere vil nye fyringsråd øge den opmærk-
somhedsskabende effekt.  

� En hjemmeside er velfungerende som central downloading ressource og vi-
denbase for dem, der vil vide mere. Siden genererer kun begrænset kam-
pagnekendskab i sig selv.  

Formateret: Punktopstilling
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