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• Buskerud, Akershus, Østfold = Viken

• Hordaland og Sogn og Fjordane= Vestland

• Rogaland

• Vestfold og Telemark = Vestfold og Telemark

• Oppland og Hedmark = Innlandet

•Totalt 3.000.000 innbyggere
•10 kommunikasjonssjefer

Hvem var med?





Hovedmål:

Engasjere innbyggerne i 
Østfold/Akershus/Buskerud til å 
stemme, slik at fylkestingsvalg får 
mer enn 60 prosent valgdeltakelse 
i 2019.

Delmål:

• Synliggjøre Viken 
fylkeskommune som en ny og 
viktig samfunnsaktør.

Mål for kommunikasjon Viken valg 2019
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• Budskap som utfyller info fra valgdirektorat 

• Balansere budskap så det ikke blir politisk

• Innsikt fra dybdeintervjuer på hva våre målgrupper er opptatt av, 
inkludert hva som kan få dem til å stemme ved neste valg. 

Har utviklet budskap for målgruppen



• 5 animasjoner ulike målgrupper
• 20 sekunder
• Gjenbrukes i flere kanaler og i flere 

fylkeskommuner 
• Supplere med plakater og 

landingsside på nettsider

Kampanje
fylkestingsvalg



Vi brukertester kampanjen underveis



Brukertesting av budskap og humor



Kampanjen oppleves som viktig



Forbedring etter brukertesting

Vi samarbeidet med 
TRY på å utvikle
gode manus.  3 av 5 
animasjoner ble
mye endret etter
testing. 



1. Fylkeskommunen tar ansvar for kultur og idrett der du bor.  

2. Fylkeskommunen tar ansvar for klima og miljø.

3. Fylkeskommunen tar ansvar for kollektivtilbudet der du bor. 

4. Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring.          

5. Fylkeskommunen har ansvaret for offentlig tannhelsetjeneste.

Korte budskap koblet til animasjoner



Konsept for plakater
• Vanligvis ET budskap, vi må ha TO
• Karakterer tiltrekker 

oppmerksomhet + tydelig 
budskap

• Humor kun i animasjoner









God rekkevidde for annonser

• FB: 1 478 300 annonsevisninger
• 73.000 ser hele video
• 5182 går videre til nettside Viken
• Lite negativt
• VGS annonse fungerer best

• Youtube: 1 967 890 visninger, 85 % ser hele

• Kinoer i Viken: 275 000 besøkende

• Nettaviser/Media: 660.000 visninger, 34 % 
ser hele

• Målgrupper 18-25 + 26-45





2015 2019 økning i 
prosent 

Viken 53,8 58,8 5,0

Innlandet 53,6 56,6 3,0

Vestfold og 
Telemark 

54,8 58,8 4,0

Rogaland 55,8 61,2 5,4

Vestland 58,5 63,7 5,2

Valgdeltakelse


