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Nåsituasjon

● I Norge har vi ca. 130.000 faste blodgivere. Trenge 30.000 nye 
blodgiver

● En av to innbyggere i Norge  trenger blodprodukter i løpet av livet.
● Over 40% av blodoverføringene i Norge går til kreftpasienter.
● Alle kan ikke bli blodgivere, men alle kan verve noen.
● Blodet brukes til mange typer pasienter og behandlinger, for 

eksempel ved 
kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap, fødsel og enda 
mer



Kampanjemål

● å oppfordre de som ennå ikke har gitt blod til å begynne å donere
● å opprettholde stabil forsyninger og sikker tilgang til blod
● øke bevisstheten om at bloddonasjon er en fordel for hele samfunnet.
● Målet med kampanjen er å vekke interesse og gi informasjon til unge 

mennesker som deretter vil få dem til å vurdere blodgiving



Målgruppe og idealperson 1

Målgruppe: 18-22

Nora

glad, positiv, omsorgsfull 

Alder: 19 år Bosted: Oslo Yrke: sykepleier student 

Hva er viktig for henne: familie og venner, utdanning, miljøet 

Livsstil/interesser: Liker å være med venner og familien, engasjerer i frivillige miljøarbeid, i 

fritiden driver hun med yoga, engasjert i politikk som støtter hennes interesser, jobber hardt for å 

oppnå drømmen sin og bli sykepleier

Medievaner: Hun er veldig glad i å ta bilder og poster mange bilder av hobbyen sin på 

instagram. Nora liker å være oppdatert på hva venner hennes leger ut. 



Idealperson 2

 Simen 

energisk, trivelig, sosial

Alder: 21 år Bosted: Bergen Yrke: personlig trener 

Hva er viktig for han: venner, familie, kjæresten, trening, å bli likt av andre 

Livsstil/interesser: Tilbringer mye tid på treningssenteret og med kjæresten sin. 

Kjæresten fikk han til å ville donere blod. Liker å kose med katten sin. 

Medievaner: Tar mange speil bilder på treningssenteret og sender det på 

Snapchat. Han liker å holde vennene sine oppdaterte. 



Helhetstenkning og virkemidler

Helheten:

Bildene har lik stil. Svart hvit farge. En rødt garn nøste som linker bildene sammen med hverandre.

Slagord:

“gi blod, redd liv”. Enkel men kraftig. Lett å forstå.

Budskap og vinkling:

Fra blodgiver, fra blodmottaker og fra felleskapet.

Sympati, følelser, informasjon







Medieprodukter og mediekanaler

● Vi har laget Tre kampanjeplakater

● Andre produkter: Video ide - Den som gir blod og den som får blod følger det røde garnet og 

møttes

● Hashtag #giblodreddliv på sosiale medier

● For å være i kontakt med målgruppa Røde kors skal legge ut små quiz og spørreundersøkelser på 

instagram

● For å nå ungdom og unge voksne er sosiale medier den beste veien. 

● Annonser på sosiale medier: Snapchat, instagram, twitter

● Plakater som henger i vinduer på buss



Video ide - 
storyboard



Sosiale 
medier
---
Instagram
interaksjon







Kampanjetidspunkt og tidslinje

Kampanjen starter på World blood donor day som 

er 14 juni og varer i 1,5 måned.

Tenker 14 juni er bra  fordi da kan man være med 

på feiringen og siden det er sommerferie har flere 

tid til å dra og gi blod.


