
Bilag D - Case 
 

1. Formål med casen 

 

Formålet med at bedømme tilbudsgivere på deres løsningsbeskrivelse af en fiktiv case er at 

afdække, hvilket omfang tilbudsgiver vil være i stand til at rådgive Hjemmeværnskommandoen 

(HJK) om kommunikationsopgaver vedrørende konkrete kampagneaktiviteter. Casen skal 

således demonstrere tilbudsgivers kreative kommunikations evner, samt dennes strategiske 

evner i forhold til mediavalg, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.4. HJK understrejer at casen er 

fiktiv. 

 

2. Kort om HJK kampagneaktiviteter 

 

HJK har via kampagneaktiviteter sat fokus på Hjemmeværnets image og oplysning rettet mod 

den almene danske befolkning ud fra følgende områder: 

 

1. Samfundsnytten 

- Hjemmeværnet gør gavn i hele Danmark 

- Den enkelte frivillige gør en forskel for andre medborgere, for samfundet og for sig selv 

 

2. Hjemmeværnets opgaver 

- Hjemmeværnet løser en lang række opgaver, hvor det yder støtte til Forsvaret og 

samfundet 

 

3. Mangfoldighed 

- Hjemmeværnet tilbyder varierede uddannelser og mange forskellige kompetencer 

- Hjemmeværnets medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen  

 

Derudover er der gennemført diverse kampagner med rekruttering som overordnet fokusområde 

på den brede befolkning, og særligt på segmentet mellem 18 og 32 år. 

 

For at HJK´s budskaber kan nå ud til de frivillige og den øvrige danske befolkning er det 

afgørende, at de kender Hjemmeværnet, og føler sig trygge ved den information HJK formidler. 

Samtidig er det afgørende, at de frivillige og den øvrige befolkning anser HJK’s budskaber og 

kommunikation som troværdig, samtidig med at den er relevant for den enkeltes konkrete 

situation. 

 

3. Casen 

 

Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation der benytter 60% af sin tid på at støtte 

Forsvaret, hvorfor der i denne case vil være særligt fokus på hjemmeværnssoldaternes 

bevæbning. 

 

 

Der ønskes en kreativ løsning på, hvordan Hjemmeværnet kan skabe en større forståelse og 

appel i den almene danske befolkning for, at hjemmeværnssoldaterne er bevæbnet. 

 

Kampagnen skal være landsdækkende og anvende flere forskellige af de  

kommunikationsplatforme, der er anført i bilag 1, punkt 3.1.3. Det er ikke nødvendigt at 



samtlige kommunikationsplatforme anvendes i caseløsningen. I forhold til valg af mediamix, vil 

være op til den enkelte tilbudsgiver at vurdere, hvordan HJK rammer målgruppen bedst muligt.  

 

Budgetrammen for nærværende case er 4,5 mio. kr. hvoraf mindst 1,7 mio. kr. skal anvendes 

på mediaindkøb.  

 

Tilbudsgiver anmodes om at udfærdige en skriftlig præsentation, der omfatter: 

 

- Overordnet oplæg til strategi og budskab 

- Et kreativt oplæg til at skabe forståelse og appel for at hjemmeværnssoldaterne er 

bevæbnet    

- Overordnet oplæg til strategi for mediaplanlægning 

- Forslag til overordnet budget for kampagnen 

- Forslag til overordnet fordeling af mediabudgettet på de forskellige 

kommunikationsplatforme 

- Forslag til en overordnet tidsplan for kampagnen 

- Forslag til effektmåling af kampagnen 

 

4. Tilbudsgivers løsning af casen (omfang og form) 

 

Tilbudsgiver bedes beskrive en overordnet løsning, hvor forslagene er på skitseplan. HJK 

understreger, at løsningen af casen ikke skal være en færdig strategi klar til implementering, 

men blot en overordnet skriftlig præsentation af, hvordan tilbudsgiver foreslår at løse den 

stillede opgave. 

 

Tilbudsgiver bør præsentere sin løsning af den stillede opgave på maksimalt 10 normalsider (af 

A4 størrelse med max 3.500 anslag plus mellemrum). De 10 normalsider bør være alt inklusivt, 

herunder eventuel forside mv. Der gøres opmærksom på, at HJK ikke læser beskrivelser på over 

10 normalsider, nærmere således at HJK læser en beskrivelses første 10 normalsider, men ikke 

den del af beskrivelsen, der overstiger dette sideantal. Tilbudsgiver opfordres derfor til at 

begrænse den skriftlige præsentation til de anbefalede 10 normalsider. 


