
H VA D  E R  D E T ?

Cool Uden Røg er en del af Kræftens Bekæmpelses indsats for at stoppe rygning 

blandt unge. Det er et alternativ til løftede pegefingre og skræmmekampagner, hvor 

tilgangen i stedet er positiv. De unge skal selv reflektere over, hvorfor man ryger, og de 

skal forstå, hvordan de bliver påvirket af andres rygning.

# S L I K K E P I N D  F R A  2 0 1 5

I 2015 satte Kræftens Bekæmpelse et hemmeligt socialt eksperiment i gang med 

#slikkepind. Ideen var at tage noget så absurd som en slikkepind, og gøre den interessant. 

For grunden til at cigaretter har fået et ry for at være cool er, at de sidder i mundvigen 

på de rigtige mennesker. På den måde er musikkere, sportsfolk, skuespillere, designere, 

modeller osv. blevet ubetalte talspersoner for cigaretterne.

Slikkepindene dukkede op alle mulige steder - især på sociale medier blandt flere 

kendte mennesker. Det gav en masse omtale, som blev efterfulgt af en landsdækkende 

kampagne, hvor 13 ambassadører fra forskellige områder deltog. Kampagnen sagde i 

alt sin enkelthed, at det ikke er rygning, der gør en person interessant - det er den, man 

er og især det, man kan. Der er ingen grund til at lade sig inspirere af andres rygning – 

bliv i stedet inspireret af talentet eller mennesket.

Kampagnen havde stor effekt. Flere tusinde unge gik i gang med et rygestop med 

hjælp fra app’en XHALE. 



K A M PA G N E N  I  Å R

I år skal kampagnen endnu tættere på de unge. Vi arbejder derfor med nye 

ambassadører, som alle er nye stjerner inden for deres felt. Ambassadører, som de 

unge kan identificere sig med og som taler et sprog, de kan forstå. Ambassadører, som 

de unge kan spejle sig i. 

Kampagnen vil bestå af en blanding af ambassadørbilleder og -film. Filmenes 

omdrejningspunkt er selve ambassadørerne, som hver især vil tale om, hvad og hvem 

der inspirerer dem af, og hvorfor de synes kampagnes budskab er vigtigt.

K A M PA G N E N S  B U D S K A B

Cool Uden Røg er en holdning. Et opgør med cigaretten som en coolness-faktor.

Vi startede samtalen i 2015 ved at sætte fokus på, at det ikke er cigaretter, der gør 

mennesker cool. I 2016 fortsætter vi samtalen med et budskab om, at det er mennesker, 

som er cool. Det handler om personen – og ikke cigaretten. Man skal ikke begynde at 

ryge for at ligne sine idoler, eller dem man ser op til. Hvis man vil imitere noget, bør 

man i stedet inspireres af deres talent og deres måde at være på.


