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Kampagnebrief 

Denne del udfyldes af HB 

Hvad vil I flytte? 
• Politisk mål: Fx sprøjteforbud på BNBO’ere og sprøjteforbud på indvindingsområder 
• Organisatorisk mål: Fx Flere medlemmer, flere aktive 

 
Hvem vil I flytte? 

• Fx befolkning og politikere, mobilisere personer, der ikke normalt interesserer sig for 
natur og miljø 
 

Hvad vil I have folk til? 
• Lære os at kende? Deltage i en event? Skrive under? Tage fat i lands- og/eller 

lokalpolitikere? Melde sig ind i DN?  
Hvad er det vigtigste, I vil fortælle folk? 
 

• Fx politikerne: Forbyd sprøjtegifte ved vores drikkevand. Befolkningen: Det er nu du 
skal vælge, om du vil have rent drikkevand 
 

Hvor mange ressourcer er der til kampagnen?  
• Fx kr. og mandetimer 

 
 
Denne del udvikles af kampagneteamet – i samarbejde med relevante 
personer i kommunikation, NOMA og medlemshvervning 

Præcisering af mål (politisk, organisatorisk og kommunikativt), målgruppe, formål 
og budskab 

Fortælling (Hvad er det for en fortælling, som målgruppen skal høre, føle, se, smage, lugte, 
forstå, handle på?)  

Position og Identitet (hvor kommunikerer vi fra?) 
• Kommunikationsmålsætning: DN skal forbindes/ses som …. 
• Vi er eksperterne på …… 
• Den troværdige aktivist, der føder ind med fakta, med eksperter, med cases, med 

følelser….  
 
Kanaler (hvilken kanal/platform skal vi vælge) 

• Offline, online, PR, SoMe, egne medier, Video, memes, infografikker, kort 
• Kronik, debatindlæg, temanummer  
• Mediesamarbejde  
• Event, fysisk gimmick  
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Indhold (hvilken indholdstype/format?) 
• Hjemmeside, film, survey, fakta, debat, PR etc. 

 
Afsender (hvem i organisationen skal bære budskaberne til hvem?) 

• Politikeren (præsidenten), embedsmanden (eksperten, projektlederen) og/eller 
administratoren (direktøren) 

• Del, og organiser hvem der deler, intro til ansatte og lokalafdelinger om, hvordan de 
deler, lave et kit med hvordan man deler 
 

Tone og stil (hvordan taler vi og med hvilken appel?) 
• Alvor/humor, glæde/sorg, stolthed/skuffelse, sympati/antipati, venlig/uvenlig, 

optimisme/pessimisme, håb/frygt, venlig/fjendtlig etc. 
• Etos, logos, patos       

Teknik (hvordan skal det teknisk sendes af sted?) 
• Digitalt/analogt 

 
Taktik (hvordan spiller vi bolden og undgår modangreb?) 

• SWOT + risikoanalyse (hvad kan gå galt? Konsekvenser x sandsynlighed = risikoniveau 
 find tiltag, der kan afbøde hhv. sandsynlighed og konsekvenser  

• Identificér og aktiver influencers 
 
Eksekvering (hvordan og hvornår eksekveres budskabet) 

• Lav tidsplan med kanaler, indholdstype, format og afsender 
 

Måling og justering (hvad skal måles, hvordan og hvornår? 
• Mediemålinger, SoMe målinger, gallup, holdning, adfærd? 
• Før, efter, undervejs   
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