
1. 

Kampagnens titel:  

Røgfri Fremtid. 

Kunde:  

Kræftens Bekæmpelse & TrygFonden 

 

2. 

År shortlistet/vundet ved CCA: 

 

Røgfri Fremtid - Talen 

Advertising — Film / Online 

2018, shortlist 

Røgfri Fremtid – Nej 

Advertising — Craft / Copywriting 

2018, sølv 

 

3. 

Executive summary: 

Skriv et kort referat af casen (max. 100 ord).  

Røgfri Fremtid er en ny tilgang til tobaksforebyggelse:Nemlig ikke at tale sundhed eller 

rygestop, men udelukkende at fokusere tobaksdebatten på ikke at få fremtidige 

generationer til at begynde.  



En stramt orkestreret kampagneindsats fra 2017-2019 fokuserede på at skabe talkingpoints 

(både til almindelige danskere, journalister og politikere). Røgfri Fremtid blev nævnt 64 

gange i medierne i 2016, 266 gange i 2017, over 900 gange i 2018 og over tusind gange i 

2019.  

I 2017 troede kun 15% af danskerne på realismen i ikke at give tobakken videre til næste 

generation. Under tre år senere vedtog folketinget samtlige af kampagnens fire lovforslag.  

 

4. 

Har du tidligere indsendt denne kampagne i Creative Impact? Hvis ja, giv venligst et 

kort referat af casen (max 500 ord):  

Nej. 

5. 

Hvad var målsætningen for kampagnen? 

Hvad er organisationen/virksomhedens overordnede mål? 

Hvilken positiv forskel ville den konkrete ide/aktivitet/kampagne gøre for mennesker, 

samfund eller miljø? 

Kommunikationsmålsætninger (awareness, imageparametre, holdninger, adfærd)?  

Siden Rygelovens indførelse i 2007 havde der i 2017 været tobakspolitisk dødvande i 

Danmark i ti år. Ingen talte for eksempel om tobak til folketingsvalget i 2015, fordi 

ingen (real)politiske aktører troede på, at det var muligt at stramme yderligere. I 

udlandet skete der masser af ting, og tiltagene virkede endda, men ingen anså det for 

realistisk inden for en overskuelig fremtid at stramme i Danmark. Faktisk ville meget 

få politikere, som havde deres politiske liv kært, så meget som tale om tobak. 

Rygeloven var jo ”lige” blevet indført, og det måtte være nok.  

Den manglende handling i Danmark havde først fået antallet af rygere til at stagnere 

og siden til at stige en smule (især blandt unge).  



 

Derfor var målet med Røgfri Fremtid at genoplive tobaksdebatten med det for øje at 

få strammet tobakslovgivning i Danmark, så vi kan undgå at give tobakken videre til 

den næste generation. Helt konkret ved at få gennemført fire lovforslag: En markant 

prisstigning på cigaretter. Røgfri skoletid. Tobak under disken. Og neutrale pakker. 

 

6. 

Beskriv ideen og arbejdet som sådan - og forklar hvilke kanaler, der blev brugt i 

eksekveringen 

Vedlæg materiale (digitalt og i appendix), der kan hjælpe juryen med at forstå ideen og dens 

eksekvering (kampagneperiode, medietyper, media spend).  

”Røgfri Fremtid” som afsender blev skabt i et samarbejde mellem Kræftens 

Bekæmpelse, TrygFonden og bureauet. Grundlaget for arbejdet var ambitionen om at 

skabe en moderne græsrodsbevægelse for at genoplive tobaksdebatten og i sidste 

ende ændre loven.  

En moderne græsrodsbevægelse er mere et mind-set, end det er en fysisk eller for 

den sags skyld konstant tilknytning.  

Idéen er en meget lav indgangsbarriere, men flere niveauer af engagement. I første 

omgang skal budskaberne ikke være for tunge, og man skal ikke føle, at man skal 

være ekspert for at engagere sig.  

Modsat andre, er man på sagen frem for bevægelsen. Antallet af fx Facebook-fans var 

ikke et mål, men et middel og en del af en meget større indsats, som skulle sprede sig 

ud i pressen, virksomheder og det politiske liv.  

Derfor var en central indsats at involvere virksomheder, organisationer og kommuner 

som partnere. Men alting startede i brede, sociale medier fokuseret på at skabe bred 

opbakning, så indgangsbarrieren var lav, og det var tydeligt for partnere hvilken 

vision, de købte ind i og at den havde folkelig medvind.   



I appendiks findes de fire kampagnefilm, som var centrale for de fire større 

kampagnefremstød som udkom fra 2017-2019. ”Talen” (maj 2017), som er 

bevægelsens manifest. ”Nej” (september 2017), som taler ind til teenageforældre (og 

teenagere), fordi sense of urgency er størst i denne målgruppe. ”Tiden Flyver” (maj 

2018), som er vinklet til forældre med mindre børn. Og til sidst ”Tak” (september 

2019), som blev frigivet lige inden finanslovsforhandlingerne, og som præmaturt 

takkede rygerne for over en bred kam at støtte Røgfri Fremtids ambition om ikke at 

give tobakken videre til den næste generation (efter takken slutter filmen endeligt af 

på de fire konkrete lovforslag, som nyder mindre opbakning blandt rygere end 

visionen, men som vores analyser og udenlandske erfaringer tydeligt viser er hvad der 

skal til for at få os i mål).  

Kampagnen brugte også andre kanaler i løbet af de tre år: Materialer til Folkemødet, 

Ungdommens Folkemøde, materialer til Røgfri Fremtids partnere og Kræftens 

Bekæmpelses frivillige og meget mere. Men altid i tråd med hovedbudskabet fra de 

respektive film.  

7. 

Hvad var strategien bag det kreative arbejde? 

Hvordan oversatte I den forretningsmæssige målsætning til en kreativ strategi og konkrete 

mål, som de kreative kunne løfte? 

Vedlæg analysemateriale, indsigter og anden understøttende beviser for sammenhængene 

mellem mål og strategi i appendix.  

Den kreative strategi er på mange måder samlet i det manifest, som på 

røgfrifremtid.dk ledsagede den første kampagne, Talen: 

”Vi vil ikke give tobakken videre til den næste generation.  

Vi vil være den sidste generation, der ryger, så vi kan gøre vores børn til de 

første, der ikke ryger. 



Men det triste faktum er, at fyrre børn og unge begynder at ryge hver eneste 

dag. Det er en stigning i forhold til de seneste år, og det er ikke oplysning, der 

mangler. Alle ved, hvor usundt det er at ryge. 

Vi mangler handling. 

Derfor er det politikernes og dermed vores fælles ansvar at bringe antallet af 

unge rygere ned. 

(…) 

Det er svært at holde op med at ryge, så det skal også være svært at begynde. 

Og det er vores fælles ansvar at sætte handling bag vores holdning. 

Vis, at vi er mange, der vil det samme.” 

Allerede i første linje i første års manifest kan man se et af de mange talking points, 

som Røgfri Fremtid skabte gennem de fire store kampagneperioder. (Der kom et nyt 

manifest til hver af de fire kampagneperioder).  

Disse talking points var en del af den kreative strategi om at starte samtaler og åbne op for 

forskellige niveauer af engagement. Både for private, hvor barrieren var enormt lav, og for 

organisationer, uddannelser, virksomheder og ikke mindst kommuner, som blev inviteret ind 

som partnere i Røgfri Fremtid. Som partner har man som eneste forpligtigelse, at støtte 

visionen om en røgfri fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber: 

• Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det 

bliver muligt. 

• Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder 

for at skabe sig et sundt og godt liv.  

• Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg. 



Nogle gjorde det for at blot vise deres støtte, mens andre var med helt i frontlinjen 

mod tobakken (læs ex. om Salling Group i næste afsnit). Graden af engagement var op 

til partneren selv, Røgfri Fremtid inspirerede gennem partnerseminar, opfølgende 

materialer til kampagnerne og events. 

Hvad var kampagnens kreative impact? 

Beskriv, hvordan den kreative løsning havde indflydelse på kommunikationsmålsætningerne 

(fx awareness, engagement, brand og imageparametre, holdninger og adfærd).  

Filmene alene er samlet set langt over 10 millioner gange og har haft meget stort 

engagement hver især. Nedenstående er highlights fra hver enkelt kampagne og det 

engagement de skabte især uden for sociale medier: 

Lanceringsfilmen ”Talen” fra 2017 blev set mere end 2,2 millioner gange i første 

kampagneperiode, og havde over 61.000 reaktioner, som gav 1.679 digitale mentions i 

medier og hos meningsdannere.  

I 2016 lancerede den daværende regering Kræftplan IV med en national målsætning 

om en røgfri generation, hvor ingen børn og unge ryger i 2030. Regeringen 

præsenterede dog ingen overordnet plan for at nå målet, og foreslog ikke 

lovændringer på de centrale områder anbefalet af Røgfri Fremtid.  Røgfri Fremtids 

vision blev til gengæld støttet de 50 organisationer, institutioner og virksomheder og 

18 kommuner, som blev partnere allerede i første kampagneperiode.  

Opfølgerfilmen ”Nej” var en film til to målgrupper. Teenagere og forældre. Derfor 

postede vi to versioner af videoen på Facebook – en med en specifik copy til 

teenagerne, og en med specifik copy til forældrene. Vi gjorde dette for at have to skud 

i bøssen for at få folk til at interagere med budskabet. Og det virkede.   

 

Vi nåede med videoen 91,7 % af målgruppen, og videoen generede på Facebook total 

1.2+ mio. views og total 15.000+ reaktioner, heraf 4.400+ kommentarer og 1.425 

delinger.  

 



Efter lanceringen viste undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, at 

hele 9 ud af 10 unge ønsker en røgfri fremtid. 8 ud af 10 unge synes, røgfri skoletid er 

en god ide, og 7 ud af 10 unge synes, cigaretter skal være dyrere. Disse fakta blev 

derfor brugt i den fremadrettede kommunikation for at få strammere 

tobakslovgivning.    

Private initiativer poppede allerede op rundt omkring. Allerførst i Danmark til at 

gemme tobakken væk var OK tanken i Roskilde, som reciterede et talking-point fra 

”Talen” direkte, da butiksejeren Henrik Elsbog udtalte sig til TV 2 Lorry om sit initiativ: 

”Jeg har læst, at der hver dag er 40 unge, som begynder at ryge.”, sagde han som 

begrundelse for ikke længere at have cigaretter stående fremme og friste unge 

mennesker. 

Senere holdt Magasin helt op med at sælge tobak med henvisning til visionen. Og 

Bilka, Netto og Føtex fulgte i OK Roskildes spor og skjulte tobakken i handlen. Og 

som Salling Group (ejer af Bilka, Netto, Føtex og Magasin og partner i Røgfri Fremtid) 

selv skriver, viste en gennemgang af 2018 salgstal, at det i den grad virkede at gemme 

cigaretterne af vejen for de unge. Trods flere butikker, flere kunder og højere 

omsætning solgte Salling Group i 2018 20 millioner cigaretter færre end året før. 

Dette nye fakta blev også brugt til at lægge pres for lovgivning.  

”Tiden Flyver” fortsatte involveringen i 2018, og i denne kampagneperiode tog især 

partner- og pressestrategien fart. Kronprinsessen kastede et papirfly til et event – et 

af kampagnens symboler lavet ud fra ”Tiden flyver”-sætningen, og pressedækningen 

af emnet steg til over 900 presseklip i danske medier.  Røgfri Fremtid kom samme år 

op på 126 partnere. 

 

Udviklingen fortsatte ind i 2019, hvor Røgfri Fremtid kom op på 215 partnere (blandt 

partnerne er kæmper som 3F, Coop, Danmarks Lærerforening, Dansk Byggeri, Dansk 

Erhverv, Danske Regioner, De Samvirkende Købmænd, DGI, Fagbevægelsens 

Hovedorganisation, Grønland, Kommunernes Landsforening, McDonald's, 

Sundhedsstyrelsen og mange flere) som på hver deres måde arbejder for budskabet.  



 

Politisk kom kommunerne for alvor på banen, og 84 af landets 98 kommuner, er nu 

partnere i Røgfri Fremtid. 

 

Det skabte det perfekte debatklima for det forestående folketingsvalg, og efter ikke 

at have været et emne ved valget i 2015, blev tobak det tredje-mest debatterede 

emne ved valget i 2019. Der blev talt så meget om tobak, at Lars Løkke frabad sig at 

tale mere om det i den sidste partilederrunde, hvortil ordstyreren svarede, at det 

kunne godt være, det ikke interesserede statsministeren, men det interesserede 

danskerne.  

 

Den nyvalgte socialdemokratiske regering havde dog lurepasset ved lovforslagene i 

valgkampen, især ved spørgsmålet om pris. På spørgsmålet om cigaretprisen skulle 

op, svarede Mette Frederiksen under valgkampen Danmarks Radio med ordene ”Jeg 

er bange for, at hævede priser betyder, at socialt udsatte kommer i klemme”. Senere 

fulgte Socialdemokratiet op med det mildt sagt umulige udspil om en differentieret 

pris på tobak.  

 

Kampen var ikke vundet. Politikerne var stadige bekymrede over rygernes reaktion på 

stramninger.  

 

Derfor, lige op til Finanslovsforhandlingerne, udkom den fjerde store kampagne for 

Røgfri Fremtid: ”Tak”.  

 

Tak-kampagnen var designet til at få de sidste sten af vejen for lovenes 

gennemførelse, nemlig ved at takke rygerne.  

 

I en landsdækkende undersøgelse fandt vi ud af, at ikke mindre end 77 % af rygerne 

ikke ønsker at give tobakken videre til den næste generation. Det takkede vi dem for i 

kampagnen, der havde en see through rate på Facebook 778 % over KPI og fik over 6,5 

millioner eksponeringer.  



 

Kampagnefilmen sluttede på fire konkrete lovforslag. Markant dyrere cigaretter. 

Røgfri skoletid. Tobak under disken. Neutrale pakker.  

9. 

Hvilken positiv forskel gjorde kampagnen? 

Beskriv sammenhængen mellem kampagnens kreative effekt, marketingmålsætningerne og 

virksomhedens overordnede mål. 

Forrige afsnit slutter mens finanslovsforhandlingerne står på med Tak-filmens sidste 

ord: Et skilt med fire konkrete lovforslag.  

Alle fire lovforslag fra filmen bliver herefter vedtaget i regeringens Plan Mod Tobak.  

 Markant dyrere cigaretter. Røgfri skoletid. Tobak under disken. Neutrale pakker. Alle 

fire bliver gjort til lov.  

Beslutningsforslaget, der blev vedtaget om prissætning, er endda en let omskrivning 

af et af Røgfri Fremtids talking points og indeholder bevægelsens navn.  

Beslutningsforslaget hedder: ”B3 Forslag til folketingsbeslutning om at sikre børn og 

unge en røgfri fremtid igennem en forhøjelse af afgiften”. 

Politiken præsenterede de nye love under overskriften: ”Nye tiltag imod tobak er de 

vigtigste skridt for folkesundheden i et årti” og fortsatte i manchetten: ”Landets 

førende sundhedseksperter tøver ikke med at kalde de nye tiltag mod rygning 

historiske.” Samme medie bragte analysen: ”Unges tobaksforbrug vil falde markant”.  

10. 

Er der andre faktorer, som kan have haft indflydelse på den kreative impact?  

Tiden var moden. Men det var Røgfri Fremtids utrættelige kampagnearbejde, der 

havde lyn-modnet den. Hermed ikke sagt, at disse lovforslag ikke var blevet vedtaget 



i Danmark på et tidspunkt, men vi havde skullet vente et folketingsvalg eller tre, og 

hver dag tæller, når fyrre børn og unge starter med at ryge hver eneste dag.  

11. 

Skubbede arbejdet til grænserne for, hvordan kreativitet kan gøre en positiv forskel i 

verden? 

Beskriv hvordan – og del jeres læringer.  

Kreativt blev kommunikation om tobak genopfundet to gange under kampagnen.  

De enkelte kreative elementer var ikke banebrydende hver for sig, men det var den 

bagvedliggende tanke om at kommunikere tobaksforebyggelse på en helt ny måde 

og blive ved og ved med at angribe emnet over for forskellige målgrupper ud fra 

tanken om ”den moderne græsrodsbevægelse”, som er beskrevet i starten af denne 

case som noget af det tankegods, der dannede grundlag for hele indsatsen Røgfri 

Fremtid.  

Derudover er Tak-filmen til rygerne i sig selv et greb, som organisationer som 

Kræftens Bekæmpelse aldrig før har taget i brug. Men grebet flugtede fuldstændig 

med det allerførste manifest fra Røgfri Fremtid, som er gengivet andetsteds, hvor vi 

skriver, at rygerne ikke er fjenden. De er faktisk også ”os” allerede på det tidspunkt: ” 

Vi vil være den sidste generation, der ryger, så vi kan gøre vores børn til de første, der 

ikke ryger”, stod der. Den inkluderende grundtanke holdt vi fast i hele vejen. 

Mest af alt lærte vi noget om vedholdenhed og fokus. 

<X> 

Appendiks:  

Casefilm 

røgfrifremtid.dk 



Røgfri fremtids facebook.  

Talen 

Nej 

Tiden Flyver 

Tak 

<X> 

 


