
1. 
Kampagnens titel: But Why år 1 og 2 
Kunde: Sundhedsstyrelsen 
Produkt: Antirygestart blandt unge 

2. 
År shortlistet/vundet ved CCA: 
Belønning (guld, sølv, bronze, shortliste): 
2018 

• But Why: vundet sølv i Digital / Content Driven Campaigns 

• But Why - Muren: vundet bronze i Film / shareable Content 

• But Why - Festen: shortlisted i Film / shareable Content 

2019  

• But Why - Kiosken: shortlisted i Integrated Campaigns 

• But Why - Kiosken, Drenge: shortlisted i Film / Bio + TV 

• But Why - Kiosken, Drenge / Piger: shortlisted i Craft / Direction 

• But Why - Kiosken, Piger: shortlisted i Film / Bio + TV 

• But Why - Kiosken, Piger: shortlistet i Film / Short Form 

3. 
Executive summary (max 100 ord): 
Sundhedsstyrelsen ønskede at få 14-19 årige til ikke at starte med at ryge. Men de unge 

gider ikke at høre, hvad de voksne siger. Og de ved godt, at rygning er usundt.  

Vi har gennem en flerårig kampagne ladet de unge afsløre deres egentlige grunde til at 

ryge: De ryger for at være populære - og det er ikke cool at prøve at være cool.  

Kampagnen har opnået en enorm popularitet i målgruppen. 40% af målgruppen talt med 

hinanden om kampagnen, kampagnen har en liking på 77 % og hele 46 % af unge 

festrygere har nedsat forbruget eller er stoppet helt.  



4. 
Har du tidligere indsendt denne kampagne i Creative Impact?  
Nej 

5. 
Hvad var målsætningen for kampagnen? 
Hver 5. unge dansker mellem 14 og 19 år ryger, hver tredje elev i en gennemsnitlig 9. 

klasse har prøvet at ryge og tallet har de seneste år været stigende. Selvom der i perioden 

2013-2017 er sket et generelt fald i antallet af rygere, er der i samme periode sket en 

stigning blandt de unge. Fremskriver man disse tal betyder det, at næsten 1 ud af 10 

nutidens børn og unge vil dø af rygerelaterede sygdomme. Unge er særligt sårbare over 

for skaderne ved rygning, fordi de stadig ikke er fuldt udviklede, og ifølge Kræftens 

Bekæmpelse er 74% af rygere under 20 år, når de begynder at ryge fast1. 

Sundhedsstyrelsen ønskede derfor en kampagne, der forebyggede rygestart blandt de 
14-19-årige. 

Hvis rygetallene skal knækkes, er det altså afgørende at forebygge at nutidens unge 

starter med at ryge, og at få brudt med det attraktive image, som cigaretterne har blandt 

mange unge.  

 

I forbindelse med kampagnestart blev der formuleret en række KPI’er: 

• Budskabsforståelse: 85% 

• Liking: 50% 

• Holdning Ikke-rygere: Overveje aldrig at ryge pba kampagnen: 20% 

• Holdning Fest-rygere: Overveje at stoppe eller skære ned pba kampagnen: 20% 

• Engagement (’talt med hinanden om’): 5% 

• Der blev ikke formuleret KPI’er på direkte adfærdsændringer ud fra betragtningen 

om, at vi først skal ændre holdning og derefter – gennem dette lange seje træk – på 

sigt påvirke adfærden. Adfærd blev dog også målt  

I punkt 8 gennemgås resultaterne ift KPI’er. I punkt 9 beskriver vi resultaterne i forhold til 

adfærd. 

 
1 Røgfri Fremtids Ungeundersøgelse 2017, Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden 



6.  
Beskriv ideen og arbejdet som sådan - og forklar hvilke kanaler, der blev brugt i 
eksekveringen 
De unge vil ikke høre, hvad de voksne siger om rygning. De ved at det er farligt, usundt, 

dyrt og dumt at ryge – men det er ikke vigtigt for dem i deres daglige liv, for der er noget 

helt andet på spil. 

Vi prøvede derfor at komme helt tæt på de unges hverdag og følelser ved at lade dem 

afsløre deres egentlige grunde til at ryge: De ryger for at være populære, seje, edgy og 

’voksne’.  

 

Vi lavede derfor film, hvor unge fortæller hinanden hvorfor de ryger: for at være seje, fordi 

de andre gør det, for at se ud som om de har oplevet noget hårdt – eller ganske enkelt for 

at bolle. Det hele var lavet i en ironisk tone, der lod målgruppen selv formulere og afkode 

budskaberne.  

 

De første år havde vi fokus på at afsløre de bagvedliggende motiver for rygning og sætte 

scenen. År to var vi tættere på købssituationen og mere direkte i vores afsløringer af, hvad 

det er man som ung forestiller sig, at rygning kan gøre for én, og hvor bevidst man er om 

hvad og hvordan man ryger.  

 

Kanalerne var udvalgt, så vi ramte de unge dér hvor de i forvejen var – og i vidt omfang 

undgik at ramme de voksne: 

• Instagram, herunder stories 

• Snapchat 

• Youtube (både prerolls og influencer-indhold) 

• Facebook (smalt targeret mod unge audiences) 

• Outdoor på erhvervsskoler 

7.  
Hvad var strategien bag det kreative arbejde? 
Langt de fleste unge er udmærket klar over, at det er både usundt, dyrt og lidt dumt at 

ryge. Men de langsigtede helbredsmæssige konsekvenser er alt for abstrakte for de unge. 



De er i en overgangsfase, hvor de kigger opad efter de lidt ældre unge og gerne vil 

fremstå modne og fri i kammeraternes øjne. Derfor eksperimenterer de med forskellige 

’voksenmarkører’, som fx cigaretter. Det sidste de vil høre på er voksnes formaninger – 

faktisk kan dét, at det er forbudt og at de voksne er i mod det ligefrem være en grund til at 

begynde at ryge. 

Vi droppede derfor løftede pegefingre og de fornuftige argumenter mod rygning og lavede 

i stedet en kampagne, der fik de unge til at kigge på sig selv.  

 

I stedet for at tale om, hvorfor man ikke skal ryge, ville vi tale om, hvorfor man egentligt 

skulle? Vi har kaldt det en ”judo-strategi” fordi vi lod de unges argumenter falde ved egen 

vægt.  

 

Undersøgelser peger på, at langt de unge begynder at ryge af sociale årsager. De gør det 

fordi deres venner gør det, for ikke at være udenfor og mange ser cigaretterne som en 

nem genvej til det rigtige look og en lidt bedre selvtillid. Eller kort og godt: de ryger for at 

være seje, fremstå mere cool og blive mere populære.  

 

Disse motiver bliver ikke normalt sagt højt blandt de unge. Men når de først er ’out in the 

open’, er det svært at lukke øjnene for dem igen. Og hvis der er noget, der er flovt, når 

man er teenager, er det at blive afsløret i at prøve (for hårdt) at være cool.  

 

Så vi lod de unge afsløre deres egne grunde til at ryge – på en anderledes og 

underholdende måde, der fik dem til at tage filmene til sig – og derved skabe en debat om, 

hvorfor man egentligt skulle ryge? 

 

Kampagnen blev lanceret uden Sundhedsstyrelsen som afsender. I stedet skabte vi 

kampagneidentiteten ’But Why?’, der gik på tværs på alle kampagne-elementer både 

digitalt og offine, og som var udviklet som en ’ægte’ brand-identitet med falsk copyright-

ikon og det hele. 

8.  
Hvad var kampagnens kreative impact? 



Kampagnen har haft en enorm popularitet i målgruppen. Den har skabt en kæmpe 

fanskare, hvor de unge gjorde lige dét, vi gerne ville havde dem til – og mere til. De 

taggede hinanden på kryds og tværs. De diskuterede, hvorfor de startede med at ryge, 

helt uden vi behøvede at blande os. De lavede egne spoofs på vores film, og skrev til os, 

at de gerne ville medvirke i nye. De bad os om plakaterne og citerede replikker fra filmene. 

Men mest rørende var de mange beskeder, som vi fik fra unge, der havde fået modet til at 

sige fra og stå ved sig selv. Beskeder om, at de havde fået talt med deres forældre om det 

med at ryge, og havde fundet en ny fortrolighed med dem. Og beskeder fra unge der 

enten alene eller sammen med vennerne havde droppet cigaretterne, fordi det måske 

alligevel ikke var så fedt.  

De unge fremhæver gang på gang kampagnen som noget helt nyt, fordi vi viser tingene 

som de er – og viser scener, som man normalt ikke ser i sådanne kampagner. Vi undgår 

de løftede pegefingre ved at lade budskabet være et åbent spørgsmål frem for en lukket 

formaning, som de er så trætte af, og vi kommer ind bag facaden på dem ved at bruge en 

humor og ironi, som de unge finder et fællesskab omkring. 

 

Samtidig har kampagnen rykket for grænserne for hvad man som ansvarlig offentlig 

myndighed kan og tør kommunikere, fordi vi har smidt alle de ’korrekte’ budskaber over 

bord. I stedet for er vi i øjenhøjde med de unge og taler direkte ind i deres verden. Gang 

på gang må vi som bureau og Sundhedsstyrelsen som afsender stå på mål for, hvad det 

er vi laver på denne kampagne, når ’voksne’ klager over indholdet. Gang på gang må vi 

diskutere med de sociale medier, som ikke vil godkende vores annonceindhold, fordi vi 

viser unge der ryger og bander og taler om sex (som motiv for rygning), og gang på gang 

oplever vi at netop den øjenhøjde får de unge til at lytte og tale sammen.  

 

I forhold til de formulerede KPI’er kom vi godt i mål og overperformede markant på vigtige 

parametre som liking, holdning og engagement: 

• Budskabsforståelse: 87% (KPI: 85%) 

• Liking: 77% (KPI: 50%) 

• Holdning Ikke-rygere: Overveje aldrig at ryge pba kampagnen: 35% (KPI: 20%) 



• Holdning Fest-rygere: Overveje at stoppe eller skære ned pba kampagnen: 52% 

(KPI: 20%) 

• Engagement ’talt med hinanden om’: 40% (KPI: 5%) 

9. 
Hvilken positiv forskel gjorde kampagnen? 
Målet med kampagnen var at skabe en samtale blandt de unge og en refleksion i den 

enkelte, om hvorfor man egentligt skulle ryge. Med 40% af målgruppen, der har talt med 

hinanden om kampagnen, er det altså lykkedes at skabe debat om emnet.  

Men det vigtigste er selvfølgelig, at de unge reelt har ændret ikke kun holdning men også 

adfærd på grund af kampagnen: 

• 40% af unge ikke-rygere har besluttet sig for ikke at ryge eller har fået mindre lyst til 

at ryge pga kampagnen. 

• 27% af unge festrygere har skåret ned eller er stoppet med at ryge pga 

kampagnen. 

 

Omregner vi resultaterne til reelle tal betyder det, at  

• 114.800 unge ikke-rygere har fået mindre lyst til at ryge eller lyst besluttet sig for 

aldrig at ryge på grund af kampagnen. 

• 8.550 unge festrygere har reelt skåret ned på deres forbrug af cigaretter på grund 

af kampagnen, mens yderligere 12.600 unge festrygere overvejer at skære ned. 

• 3.600 unge festrygere er reelt stoppet med at ryge på grund af kampagnen, mens 

yderligere 10.800 unge festrygere overvejer at stoppe med at ryge. 

 

Med andre ord har vi påvirket næsten halvdelen af de unge, som ikke ryger eller festryger i 

en mere positiv retning ved enten at have ændret deres adfærd her og nu eller ved at 

have plantet de tanker og følelser hos dem, der skal få dem til at sige nej tak til 

cigaretterne, næste gang de holder frikvarter eller er til fest fredag aften. Og det var lige 

præcis dét, der var Sundhedsstyrelsens mål med indsatsen.  

 

Forebyggelse af rygestart er ikke kun godt for den enkelte unge, som derved kan undgå 

en livslang afhængighed med store konsekvenser for helbred og økonomi. Også på 



samfundsplan er der en stor gevinst ved at undgå, at de unge tænder cigaretterne, 

eftersom rygning er en af de allerdyreste livstilssygdomme, der anslås hvert år at koste det 

offentlige 24 mia. kroner ()2.  

 

Kampagneresultaterne viser, at kombinationen af grundig viden om drivers og 

motivationsfaktorer hos målgruppen, en klar strategisk indsigt, et modigt kreativt koncept 

kan gå op i en højere enhed. Men kampagnen viser også, at man ikke skal undervurdere 

den unge målgruppe. De kan og vil tænke selv, og vil gerne i dialog - også omkring de 

svære emner - så længe de føler, at man møder dem dér, hvor de er. 

10. 
Er der andre faktorer, som kan have haft indflydelse på den kreative impact?  
Rygning blandt unge har været et stort emne inden for sundhedsdebatten i den periode, 

kampagnen har kørt. Bl.a. har der været debat i de brede medier om, hvorvidt prisen på 

cigaretter bør hæves, i forbindelse med Patienternes Kræftplan er der kommunikeret en 

national målsætning om røgfri generation i 2030, der har været debat om detailhandlens 

manglende kontrol med aldersgrænsen for tobak, og Kræftens Bekæmpelse har været på 

banen med anbefalinger om, at skoletid bør være røgfri på alle ungdomsuddannelser. Alt i 

alt har der altså været rigtig meget gang i rygedebatten og vi får stadig henvendelser fra 

medier, der skriver om kampagnen og ønsker udtalelser.  

Når dét er sagt, så er netop vores unge målgruppe kun i meget begrænset omfang 

eksponeret for de klassiske nyhedsmedier som fx de store aviser og Tv-nyheder3, og de 

interesserer sig ikke særligt meget for kræftplaner og finanslovsforhandlinger. I forhold til 

de mere strukturelle tiltag der kunne have hjulpet kampagnens impact på vej, har vi stået 

ret alene: Mange skoler melder, at de ikke kan se hvordan de skal implementere røgfri 

skoletid, der er stadig ikke indført ’ubrandede’ cigaretpakker, selv om erfaringen fra bl.a. 

lande som Australien er god, og detailhandlen har kun i begrænset omfang taget ekstra 

ansvar i form af at tjekke alder, flytte cigaretterne ned bag disken eller helt stoppe salg af 

cigaretter. I kampagnens periode har priserne på cigaretter desuden været uændret og 

først i forbindelse med finansloven i 2020 kommer vi til at se en mindre prisstigning. Dette 

 
2 https://videnskab.dk/kultur-samfund/rygere-koster-samfundet-24-milliarder-aarligt  
3 Se fx DR Medieforsknings årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier for 2016. 



kan på sigt have en positiv effekt på antallet af unge rygere, men eftersom den moderate 

prisstigning endnu ikke er implementeret, har den ikke haft nogen effekt på kampagnens 

impact. 

11. 
Skubbede arbejdet til grænserne for, hvordan kreativitet kan gøre en positiv forskel 
i verden? 

Kampagnen er blevet et paradeeksempel i branchen på, hvordan man kan få succes med 

at få unge mennesker i tale med ”voksne” budskaber.  

’I skal bare lade være med at sige noget som helst. Virkelig.’, rådgav en 16-årig dreng os 

dengang vi udviklede kampagnen og i den forbindelse interviewede en række unge om 

rygning og mulige vinkler. Hans pointe var, at lige meget hvad vi kunne finde på, ville det i 

bedste fald ikke virke – og i værste fald ville det få flere unge til at ryge.  

Den humoristiske og ironiske tone-of-voice har i den grad fået de unge til at sænke 

paraderne over for et budskab, som de absolut ikke var interesserede i at høre noget om. 

Aldrig før er der lavet en kampagne om antirygning, hvor de unge år efter år aktivt 

efterspørger nyt indhold. 


