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Ikon: designed by Freepik 



Agenda 

1. Fokus i undersøgelsen 
2. Metoder 
3. To centrale fund 
4. Den nuværende formidling 
5. Fire tiltag 
6. Vi kan se en effekt 



“De siger selv, når vi spørger dem:  
‘Vi vil gerne have hjælp i nærmiljøet på skolen, 

hvor vi er’. Når vi stiller op med kurser,  
som man kan sige er designede  

til deres målgruppe,  
så kommer de ikke” 

 
Sundhedsstaben  

Fokus i undersøgelsen 



To interview med 
Sundhedsstaben 
To fokusgruppeinterview 
En mysteryshoppetur 

Metoder 



Første centrale fund 
 

”Men, der er bare mange ting  
i ens liv der gør,  

at det er ikke tiden for mig  
nu at stoppe” 

Susanne  
 

73 % af de daglige rygere  
ønsker at stoppe  

- Ungeprofilen 



”Jeg synes lidt, det er noget fis det der med rygestoptilbud.  
Jeg kender kun folk der er stoppet ved bare at sige, stopper.  

Fra den ene dag til den anden” 
Jakob 

Andet centrale fund 

“Man er ligesom en del af et fællesskab” 
Diana 

“For eksempel så har vi otte timers kemi om ugen, det kan virkelig 
være træls af helvedes til, så kan man gå ud og lige sidde og ryge, 

og så kan man gå ind og prøve at fokusere” 
Casper 

”Man kan sgu lige så godt dø ung, hvis du spørger mig.  
Et eller andet skal man for helvede dø af” 

Jakob 

”Hvis du skal ryge så ryg for fanden, du dør jo alligevel” 
Louise 



“Ja, den der, den er røvkedelig 
(Sammen kvitter vi tobakken)” 

Jakob 
“Som man kan se, så er det altså 

ikke rigtigt noget, der fanger” 
Susanne 

“Helt seriøst, prøv lige at kigge på det… 
Det ligner et informationsbrev, som man 

får med hjem fra børnehaven”  
Louise 

Den nuværende formidling 







De fire tiltag 

• Den brede løsning 
• XHALE 
• Gør skaden mere virkelig 
• Har du problemer med rejsning 



Den brede løsning 

Folkeskolen Ungdomsudd. Gymnasiale 

Ikon: designed by Freepik 



XHALE 

”Jeg synes det er spændende med de 
her apps, hvor du ligesom kan se, 

hvor meget har du røget denne her 
dag, og hvor meget har du sparet. 

Altså sådan noget som  
booster en til at sige: okay,  

jeg kan godt holde den her” 
 

Susanne 



Gør skaden mere virkelig 



Har du problemer med rejsning? 

“Det der med 
lungerne, det kan de 
jo ikke se på dig. Men 
det der med, at din 
hud den blir’ gammel 
før tid, og sæd, og vi 
kan ikke få rejsning 
og sådan noget, det 
er da mere sørgeligt 
end at have dårlige 
lunger”  

Casper 
 Billed: cheersandgears.com 

 



“Men der har du stadig mulighed for at gå et andet sted hen, 
hvis du ikke er ryger, så du ikke skal sidde i alt det der” 

Mette 

”Når ikke-rygere kommer og siger 
– ved du godt, hvor farligt  

det egentlig er?”  
Susanne 

“Er du egentlig klar over,  
hvor meget du lugter?”  

Mette  
(om ikke-rygeres reaktion) 

”Det er vildt dårligt indtryk til din chef, at du står og ryger.  
Jeg synes, det signalerer noget negativt. At man måske er lidt  

en vatnød, hvis man står og ryger på arbejdet”  
Jakob  

Vi kan se en effekt 



The end 

 
FACTS 

Andrea Frovin Frederiksen – andreafrovin@gmail.com 
Natashia Heidler Cagara – natashiah@hotmail.com  

Pia Jensen – paia29@hotmail.com 
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