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Innledning 
 
Hvor mange glass tåler barnet ditt? er utviklet for å skape refleksjon rundt bruk av alkohol i 
samvær med barn og bidra til å redusere alkoholkonsumet i barns nærvær.  Kampanjen ble 
gjennomført som en pilot i perioden 1.-21. november 2010, med hovedvekt på aktiviteter i 
uke 45 og 46. Hovedarena for kampanjen var elleve av landets AV-OG-TIL kommuner og 
nærliggende vinmonopolbutikker. Tiltaket evalueres i 2010 med tanke på utvidelse av 
kampanjen i 2011. I denne rapporten gjennomgår vi kampanjens utforming og spredning, 
samt lokale aktiviteter og synlighet på nett og i pressen. 
 

Sammendrag 
 
I løpet av 2010 har det vært gjort et omfattende arbeid med å sammenfatte relevant 
forskning og dokumentasjon for utvikling av en nytt tiltak rettet mot foreldres bruk av 
alkohol i samvær med barn. En referansegruppe med fagpersoner har bidratt til å gi 
arbeidet retning og faglig forankring. Visuell profil og budskap har vært blitt utformet i 
samarbeid med kommunikasjonsbyrået Screenplay.    
 
Pilotkampanjen har blitt distribuert til elleve kommuner og 14 av Vinmonopolets butikker. 
Lokalt har det vært stor aktivitet med blant annet stands, seminar og møter, 
pressesamarbeid mellom kommune og Vinmonopolets butikker og distribusjon av materiell 
til barnehage, helsestasjon og pp-tjeneste.  
 
Økt satsning på web og sosiale medier har gitt over 2500 besøkende på kampanjens 
hjemmeside og drøyt 400 tilhengere på Facebook. Kontakten gjennom sosiale medier har 
åpnet opp for en engasjert og direkte dialog med målgruppen. 
 
Omfattende pressearbeid både sentralt og lokalt har generert 55 oppslag i lokale og 
riksdekkende medier. Kampanjens hovedbudskap har vært godt synlig gjennom både 
nyhetsoppslag, debatter og reportasjer.  Annonsering har bidratt til en positiv 
synergieffekt.  
 
Tilbakemeldinger på pilotkampanjen har vært gjennomgående positive, både blant de som 
har deltatt i kampanjen og de som har blitt eksponert for denne gjennom ulike kanaler.  
Kampanjen anbefales videreført med enkelte justeringer i brosjyre og annonser. 
 

Referansegruppe 
 
Pilotkampanjen er utviklet i samarbeid med en referansegruppe bestående av fagpersoner 
innen helse, psykologi, rusforebygging og kommunikasjon. Disse har fått presentert 
relevant teori og nye undersøkelser av holdninger, atferd og erfaringer med barn og 
alkohol, og bidratt med konkretisering og faglige innspill både før og etter 
gjennomføringen av kampanjen.   
 
Referansegruppen har bestått av:  
Sonja Mellingen – Psykologspesialist, Høyskolen i Bergen 
Frid Hansen – Fagsjef, Borgestadklinikken 
Gro Elin Hansen – Leder Fagråd kompetanse, Kommunikasjonsforeningen 
Ellen Ramvi – Postdoktor, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger 
Ragnar Waldahl – Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO 
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Materiell 
 
Materiellet ble utviklet i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Screenplay. Det ble lagt 
vekt på at kampanjen skulle ha et universelt preg og henvende seg til typisk norske 
foreldre og andre voksne som drikker alkohol med barn.   
 
Hovedelementene er brosjyre og plakater som formidler problemstillinger og fakta knyttet 
til bruk av alkohol med barn, og gir et barneperspektiv på hvordan det kan oppleves når 
foreldre endrer seg. I tillegg ble det utformet roll-ups, annonser og diverse handouts, alt 
med tanke på at kampanjen skulle være lett å distribuere og bruke i forbindelse med lokale 
aktiviteter og stands.  Utforming av materiell på både bokmål og nynorsk var også et viktig 
element for å legge til rette for lokal forankring og dialog. 
 

Brosjyre 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kampanjebrosjyren er en åtte siders folder i A5-format. Innholdet bygger på barns 
beskrivelse av situasjoner der de opplever at voksnes alkoholbruk gjør en forskjell for 
samværet, samt fakta og gode råd til hvordan man kan møte utfordringene.    
Brosjyren ble trykket i et opplag på 10.800 eks.  
 

Plakater 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plakatene er utformet med tre motiver i A3-format. Beskrivelse av en situasjon der barn 
opplever at voksnes alkoholbruk gjør en forskjell for samværet går igjen fra brosjyren.  
Plakatene ble trykket i 800 eksemplar, hvorav 400 på nynorsk. 
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Roll-up  
 

Roll-up på 80x200 cm med to motiver og kampanjens navn.  
15 eksemplar, hvorav fem på nynorsk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Post-its og dråpestopper 

 
Post-its (102x75 mm) i hvit papir med kampanjens navn i grønn skrift. 6400 eksempler, 
hvorav 750 på nynorsk.  Minifolder (90x90 mm) med hovedtekst fra brosjyre og 

kampanjens navn på innvendig dråpestopper. Produsert i et begrenset opplag på 250 stk. 
for å teste effekt.    
 

Annonser 
 

 
Printannonser på bokmål og nynorsk i to motiver (M34) med hovedtekst fra brosjyren. 
Webannonser i tre formater (board, skyscraper, top), hvorav ett på nynorsk.   
 
I tillegg hadde alle kommuner, med unntak av Røst, en 30 sekunders reklamefilm med et 
generelt AV-OG-TIL budskap på sine lokale kinoer. Filmens kan ses her: 
http://www.youtube.com/alkovett#p/u/3/IN6D9kz1Mwg  
 

Kampanjemateriellet er også tilgjengelig for nedlasting på www.avogtil.no/bestilling.  

http://www.youtube.com/alkovett#p/u/3/IN6D9kz1Mwg
http://www.avogtil.no/bestilling
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Støttemateriell 
I tillegg til det kampanjespesifikke materiellet har kommunene tilgang til en rekke effekter 
med en generell profil, som kan brukes til å støtte opp om kommunenes AV-OG-TIL arbeid.  
Eksempler på materiell som har vært i bruk i denne kampanjen er t-skjorter, standkappe, 
reflekser, drops, penner, ballonger samt plakater og brosjyrer med informasjon om den 
alkoholfrie sonen samvær med barn og unge.  

 
 

 
 
 

 

Distribusjon 
I alt elleve kommuner og 14 av vinmonopolets butikker mottok kampanjemateriell. Til 
sammen ble det distribuert 10293 brosjyrer, 456 plakater, 6060 post-it blokker, elleve roll-
ups og 240 dråpestoppere, i tillegg til webannonser og annet digitalt materiell.  
 
Materiellet ble sendt ut fortløpende på bakgrunn av bestillinger via web og telefon, og kom 
med et par unntak frem i god tid til kampanjestart.  
 
Materiell per kommune: 
 Asker Flekkefjord Førde Hurum Jevnaker Jølster Kvam Larvik Nøtterøy Røst Røyken Sarpsborg Stord 

Brosjyre 100 - 75 200 600 50 700 2300 1000 50 - 3038 500 

Plakater 10 - 5 20 40 10 30 100 20 10 - 116 50 

Post-its 100 - 100 200 200 150 500 2300 1000 50 - 310 500 

Rollup 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 

Dråpestopp - - - 45 - - - - 45 - - - - 

 
Vinmonopolets butikker mottok totalt 1680 brosjyrer, 45 plakater 650 post-it blokker og 
150 dråpestoppere.  
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Aktiviteter 
 
I alt åtte kommuner har hatt egne aktiviteter i forbindelse med kampanjen. Disse har i stor 
grad kombinert effektiv distribusjon av materiell via barnehager, helsestasjoner og andre 
instanser, med lokale dialog i form av møter, seminar og stands for å skape 
oppmerksomhet om budskapet i sitt lokalmiljø. I tillegg har flere kommuner vært aktive på 
nett via egne hjemmesider og Facebook samt at de fleste også har fått til én eller flere 
presseoppslag i sine lokalaviser. Aktiviteter per kommune er spesifisert under.  
 

Kommune Aktiviteter 
Kvam - Brosjyrer til barnehager, barnevern, helsestasjoner mv. 

- Plakater på rådhus, legekontor, barnehager 

- Omtale og annonser på kommunens websider 
- Stand på butikksenter og kulturhuset 

- Presseoppslag i Hordaland folkeblad om kampanjen og graviditet 

Stord - Brosjyrer til foreldre via barnehage, helsestasjon, kundetorg og 
lensmannskontor 

- Plakater i butikker, kundetorg, lensmannskontor, offentlige 
kontorer, kulturhus mv. 

- Omtale av kampanje og AV-OG-TIL på kommunens hjemmeside 

- Stand på kjøpesenter, kulturhus, lensmannskontor og kundetorg 

- Presseoppslag om kampanjen og lokal brosjyre som innstikk i 
Sunnhordland 

Nøtterøy - Brosjyre til foreldre via barnehager 
- Plakater i offentlige kontorer og barnehager 

- Omtale på kommunens hjemmeside 

- Stand ved Vinmonopolet 
- Presseoppslag om kampanjen i Øyene 

Larvik - Brosjyre til foreldre via barnehage, familiesentre og helsestasjoner 

- Plakater i barnehage, familiesentre, helsestasjoner og 
kommunehus 

- AV-OG-TIL koordinator på besøk i barnehage for å snakke med 
foreldre/ansatte 

- Omtale og annonse på kommunens hjemmeside 
- Stand i kommunehuset, biblioteket og NAV 

- Materiell og stand på konferanse for barnehageansatte 
- Lokal brosjyre som innstikk i Østlandsposten 

Jevnaker - Brosjyrer til foreldre via barnehager 

- Plakater i kommunehuset 

- Omtale og brosjyre på kommunens hjemmeside og på Facebook 
- Stand på samfunnshuset 

- Seminar og forebygging med helsestasjon, barnevern ppt, politi 
mfl. med Marius Sjømæling 

- Omtale av kampanje og arrangement, samt lokalbrosjyre som 
innstikk i Ringerikes blad 

Hurum - Brosjyrer til helsestasjon, barnevern, ppt, rådhus mv. 
- Plakater på rådhus, helsestasjon, barnevern, ppt mv. 

- Omtale på kommunens hjemmesider og Facebook  

- Temakveld med Paal Andre Grinderud og stand 
- Orientering om kampanje på tverrfaglig samarbeidsmøte med 

barnevern, helsestasjon, ppt, politi mv. 
- To presseoppslag i Røyken og Hurums avis 

Sarpsborg - Brosjyrer og info via helsestasjon, barnehager og rådhus 

- Plakater og annet materiell på rådhuset 
- Kampanjeomtale på kommunens hjemmeside 

- Intervju og omtale på NRK Østfold i Sarpsborg tidende og i 
Sarpsborg arbeiderblad 

Jølster - Brosjyre og annet materiell til lokale kontor 

- Pressoppslag i Firda tidend 

 
  



8 
 

I tillegg ble det gjennomført stand på kommunenes servicetorg i Asker, Førde og 
Røst, mens Flekkefjord og Røyken av kapasitetshensyn ikke kunne bidra i 
kampanjen.  AV-OG-TIL var også tilstede med stand på en nasjonal konferanse om 
alkoholpolitikk i Trondheim , uken før kampanjen startet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder fra møte i Jevnaker kommune med Marius H.S. Sjømæling, møte med Paal André 
Grinderud i Hurum og tildelingen av ungdommens forebyggingspris til Stord kommune ved 
AV-OG-TIL-kooridinator Terje Eriksen.  

Web og annonsering 
 
Websiden www.avogtil.no ble i uke 45 omgjort til landingsside for kampanjen. Et helhetlig 
design i tråd med kampanjens øvrige elementer ble implementert, og saker med 
tilknytning til kampanjen ble lagt på forsiden. For økt synlighet ble det brukt webannonser 
i lokale medier med tilhørighet til AV-OG-TIL-kommunene. Annonsene ble vist 3,2 millioner 
ganger og bidro i tillegg til å støtte opp om det lokale arbeidet, til at 1532 personer klikket 
seg inn på AV-OG-TIL sine hjemmesider.   
 

 
 
Det er registrert 2547 unike besøkende på kampanjesiden mellom 1. og 21. november. En 
typisk gjest har brukt i underkant av to minutter på å lese saker på forsiden og klikke 
videre til mer informasjon om kampanjen og den alkoholfrie sonen samvær med barn og 
unge. En del har også gått videre for å lese mer om AV-OG-TIL og de andre alkoholfrie 
sonene. Samlet sett har det vært en tredobling av antall unike besøkende, sammenlignet 
med tilsvarende periode i 2009 (760 i 2009). Antall sidevisninger har også økt (7746 i 
2010), mens gjennomsnittlig antall sidehenvisninger og tid brukt på nettstedet har gått noe 
ned.    
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Facebook 
 

 
 
Facebooksiden ”Av-Og-Til uten alkohol” ble etablert i starten av kampanjen for å komme i 
dialog med målgruppen. Annonser på Facebook inviterte til å komme med innspill til godt 
alkovett med barn og bli fan av siden.  Veggen ble brukt som en arena for diskusjon om 
gode alkovettregler når man er sammen med barn. I alt 412 personer valgte å ”Like” siden i 
kampanjeperioden. Hovedvekten av disse er kvinner i alderen 25-44 år, med bosted i Oslo.    
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Nyhetsbrev 
 
 
Nyhetsbrev ble sendt ut to ganger i løpet av 
kampanjeperioden til i alt 746 abonnenter. Sakene som ble 
omtalt var lokale aktiviteter i AV-OG-TIL- kommunene i 
forbindelse med årets fokusuke og kampanjen ”Hvor mange 
glass tåler barnet ditt?”.    
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Presse 
 
Det generelle inntrykket er at kampanjens presseoppslag i stor grad har bidratt til å skape 
oppmerksomhet om et økende alkoholkonsum i samvær med barn, og at barn trives best 
med edru voksne. Så å si alle saker har vært initiert av AV-OG-TIL eller noen av våre 
samarbeidspartnere, eller kommer som en konsekvens av at våre tall har blitt publisert i 
andre saker. Sakene har en utpreget nyhetsvinkling, men også noen saker, spesielt i radio 
og TV, der temaet debatteres fritt med fagpersoner og publikum.   
 

 
Faksimile fra vg.no 06.11.10, aftenposten.no 11.11.10 og tv2.no 15.11.10.  
 
Det er i kampanjeperioden registrert 55 saker der AV-OG-TIL, eller kampanjens budskap 
blir formidlet.  
Av disse er 31 prosent riksdekkende saker, og mens 49 prosent er saker i lokale eller 
regionale medier. Et fagtidsskrift og ni samarbeidspartnere har omtalt kampanjen.  
Kampanjens budskap, og avsender  
(AV-OG-TIL) er registrert i samtlige saker. Kampanjens navn (Hvor mange glass tåler 
barnet ditt?) er registrert i 33 prosent av sakene mens kommuner og samarbeidspartnere 
er nevnt i 28 prosent av sakene.  
 
De fleste sakene (36 stk) er publisert i nettmedium, mens 17 saker har havnet på trykk. 
Blant etermedier er det registrert fem saker på radio og en sak på TV.   
 

 
Faksimile fra Sarpsborg Arbeiderblad 9.11.10 og Ringsaker blad 13.11.10. 
  
Se vedlegg for fullstendig presseoversikt.  
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Evaluering 
 

Tilbakemeldinger fra kommunene 
Evaluering av pilotkampanjen i kommunene ble gjennomført via webskjema. 
Tilbakemeldingene er gjennomgående positive og materiellet ser ut til å ha slått an. De 
som har vært med på kampanjen opplever at denne har vært mest synlig gjennom 
materiell, media og lokale aktiviteter. En del sier også at folk har lagt merke til kampanjen 
på nett eller via andre som har snakket om den i lokalmiljøet.  
 
Brosjyrer, plakater, roll-ups og post-it lapper får generelt gode tilbakemeldinger. Mange 
synes at bilder og farger skaper oppmerksomhet og positivt fokus på en for mange 
vanskelig problemstilling. Annonser både til trykk og web får god respons, mens enkelte 
har opplevd webannonsene som vanskelig å bruke.  Noen føler også at det er for mye tekst 
i den trykte annonsen. 
 
I alt 15 besvarelser er samlet inn fra kommunene.  Se vedlegg for utfyllende kommentarer.  
 

Tilbakemeldinger fra Vinmonopolet 
På grunn av stor pågang i desember har det vært krevende å innhente informasjon fra 
Vinmonopolets butikker. Sentralt har det likevel vært gjort en innsats for å samle erfaringer 
og gi innspill til videre utvikling av kampanjen. I alt tre butikker har blitt intervjuet, samt at 
de ansvarlige på hovedkontoret har gitt sine innspill.  
 
Butikkene som har blitt intervjuet har alle hatt plakater, dråpestoppere og annet materiell 
fremme i kampanjeperioden. Hovedinntrykket er at materiellet drukner litt i mengden av 
informasjon, både Vinmonopolets egne kampanjer og annen produktinformasjon, og at det 
er få som har tatt med seg noe av materiellet hjem. Enkelte kunder setter pris at 
Vinmonopolet har slikt materiell tilgjengelig, mens andre vil ha seg frabedt denne typen 
advarsler når de skal handle på polet. 
 
Fra sentralt hold har man et positivt inntrykk av kampanjens uttrykk og budskap. For å øke 
oppmerksomheten om kampanjen vil det være en fordel med mer budskap og trykk i 
andre kanaler, blant annet gjennom betalt annonsering og presse.  
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Kampanjemåling 
Respons Analyse har gjennomført en kampanjetest med i alt 849 respondenter fordelt på 
syv grupper, for å avdekke oppfattelse og respons på budskap, og eventuelle forskjeller 
mellom kampanjens ulike elementer. Hver av gruppene fikk ett element til vurdering 
sammen med generelle spørsmål til alle grupper. Tre elementer ble testet ved hjelp av 
webundersøkelse: brosjyre (tre motiv), annonse (to motiv) og dråpestopper. 
 
Paneldeltagerne oppfatter i stor grad budskapet som positivt og gir uttrykk for at de liker 
kampanjen. Materiellet formilder nyttig informasjon på en tankevekkende og forståelig 
måte, men oppfattes ikke som spesielt originalt. Kampanjen er lite provoserende, men 
skårer også lavt på relevans. Under ser du en illustrasjon av hvordan kampanjens elementer 
blir vurdert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blant de testede elementene er det brosjyren som kommer best ut. Denne oppfattes i 
større grad som forståelig og tankeskapende.  Dråpestopperen kommer best ut når det 
gjelder positivt budskap, mens annonsene og særlig den siste siden i brosjyren skaper en 
del motstand.  
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Kvinner er i større grad positive til kampanjen, og oppfatter den som mer forståelig, 
tankeskapende og nyttig enn menn. Menn opplever i større grad enn kvinner at kampanjen 
provoserer og forvirrer. Sammenligning mellom gruppene viser at de som ble eksponert 
for kampanjen er mindre tilbøyelige til å endre holdning og atferd enn de som var i 
kontrollgruppen. Dette kan tyde på en form for motreaksjon mot enkelte elementer, men 
også at kampanjen aktualiserer et tema som det kan være ubehagelig for mottageren å 
forholde seg til.    
 
Testpanelet ble også spurt om deres oppfatning av avsenderen. 72 prosent sier at de 
oppfatter avsender som en organisasjon som oppfordrer til alkoholmoderasjon. 16 prosent 
oppfatter avsender som en alkoholavholdsorganisasjon, og tolv prosent som en 
totalavholdsorganisasjon (alle rusmidler).  Gruppen som vurderte dråpestopperen skiller 
seg tydeligst ut. Her vurderte 87 prosent at avsenderen arbeider for alkoholmoderasjon.   
 
Se vedlegg for utfyllende kommentarer og analyse.  

 

Tilbakemeldinger fra referansegruppen 
Referansegruppen har fulgt utviklingen av kampanjen gjennom 2010 og vurdert 
tilbakemeldinger og resultater etter gjennomføring. Deres innspill oppsummeres her.  
 
Opplevelse av kampanjen – originalitet og relevans 
Referansegruppen har merket seg at kampanjen blir vurdert som informativ og nyttig, men 
at den ikke nødvendigvis oppfattes som relevant eller original. Etter gruppens oppfatning 
er spørsmålsformuleringen knyttet til måling av relevans lite dekkende. Det er vel 
dokumentert at folk ikke oppfatter et buskap som relevant for seg selv, men at de likevel 
oppfatter problemstillingen som relevant, generelt sett. Det at kampanjen oppfattes 
positivt og ”formidler nyttig informasjon og fakta” må også ses som et uttrykk for at 
målgruppen også opplever materiellet som relevant.    
Videre kampanjemåling bør ta utgangspunkt i personer som har erfaring med tiltaket.  
 
Referansegruppen mener det er greit at kampanjen ikke oppleves som spesielt original, og 
at det en styrke at budskapet oppleves kjent. Det er viktig å minne folk på at barn om unge 
er et område som krever varsomhet, og det er positivt for kampanjen at man kan forsterke 
allerede etablerte holdninger.  
 
Kampanjens budskap - hva vil det si å være edru? 
Medlemmene i referansegruppen har også merket seg målgruppens problematisering av 
budskapet ”Barn trives best med edru voksne.” De bemerker at hvis kampanjen bidrar til å 
skape refleksjon rundt hva det vil si å være edru sammen med barn, er dette et viktig, og 
helt i tråd med kampanjens formål. En tydeliggjøring av begrepet edru vil ikke 
nødvendigvis bidra til mer refleksjon, og det vil uansett være vanskelig å finne et 
alternativt begrep som er helt entydig.  
 
Det må aksepteres at folk vil sette sine egen grenser, men en konkretisering av situasjoner 
og et tydeligere atferdsspråk kan likevel bidra til å styrke budskapets normdannende 
effekt.  Eksempler kan være spørsmål rundt hvilket nivå av edruskap som er påkrevd for å 
kjøre en bil eller gi førstehjelp til et barn, eller ved at man introduserer kriterier man kan 
vurdere en situasjon ut i fra. 
 
Materiell – noe motstand til enkelte elementer 
Referansegruppen bemerker at barnas beskrivelse av situasjoner er relativt like. På siste 
oppslag i brosjyren er det dårlig samsvar mellom hva barnet sier, og hva teksten under 
formidler. Her bør det heller fokuseres på at voksne skal være tilgjengelig for barnet når de 
trenger det.  Eksempel ”Er du der for meg når jeg trenger deg?”  
 
Gruppen medlemmer stiller også spørsmål ved om det er for mye tekst i den trykte 
annonsen, og om teksten bør gjøres mer refleksiv og åpen. Plakatene fungerer, med sin 
enkle form, veldig godt, og kan med fordel brukes som inspirasjon. Det bør også vurderes 
om en av de andre barna bør benyttes som hovedprofil.  Slagordet ”Hvor mange glass 
tåler barnet ditt?” Fungerer veldig godt, og bør beholdes. 
 
Referansegruppen understreker at arbeidet som er gjort på Facebook er bra og bør 
videreutvikles. I tillegg bør man fortsatt prioritere redaksjonell omtale og aktiviteter 
fremfor betalt synlighet i kampanjen.   
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Økonomi 
 
I overkant av 600.000 kroner har vært brukt til utvikling, gjennomføring og evaluering av 
pilotkampanjen i 2010.  Av dette gikk om lag 70 prosent til utvikling og produksjon, 20 
prosent til gjennomføring og ti prosent til evaluering. Det er i tillegg lagt ned en betydelig 
frivillig innsats i AV-OG-TIL-kommunene for å mobilisere lokale samarbeidspartnere og 
formidle budskapet til aktuelle målgrupper. Enkeltpersoner som står på for AV-OG-TIL i 
sine lokalmiljøer bidrar sterkt til kampanjens, og selv om den ikke dukker opp i budsjettet, 
må denne innsatsen betraktes som en viktig del av kampanjen.  

Oppsummering og videre utvikling 
 
Gjennomføringen av pilotkampanjen ”Hvor mange glass tåler barnet ditt?” har gitt nyttige 
erfaringer og tilbakemeldinger i forhold til utvidelse av tiltaket i 2011.   
 
Tilbakemeldinger fra kommuner og samarbeidspartnere tyder på at vi har gjort mye riktig. 
Både budskap og profil ser ut til å treffe godt i målgruppen og skape rom for dialog og 
ettertanke. Kombinasjonen av lokale og nasjonale tiltak har skapt god synlighet i presse og 
på nett. 
 
Blant målgruppen oppfattes kampanjen som positiv og tankevekkende, men ikke 
nødvendigvis relevant. Testing av kampanjens elementer tyder på at det er rom for 
forbedring også når det gjelder: 
 
- Brosjyrens siste side, som oppfattes mindre positivt enn andre sider i brosjyren. 

- De trykte annonsene, som oppfattes mer påtrengende enn andre elementer. 

- Kampanjens frontfigur, som vurderes dårligere enn de andre barna.  
 
I tillegg gis det tilbakemelding på at begrepet ”edru” kan oppfattes ulikt og at det kan 
være med på å skape usikkerhet om hva kampanjen egentlig står for. Det er også et 
tankekors dersom kampanjen bidrar til å skape motstand mot endring, i større grad enn 
hva man normalt ville forvente i holdningsskapende arbeid.  
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