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I dette dokument præsenterer vi de indsigter, der er kommet ud af 
IS IT A BIRDs kvalitative research i samarbejde med Hjerteforeningen. 
Studiet er foretaget på en række forskellige private arbejdspladser i 
perioden fra juni 2018 til oktober 2018, og bygger på:

• 3 ekspertinterview med virksomheder, der har erfaringer med 
indførsel af en skærpet rygepolitik på arbejdspladsen

• 10 opstartsmøder og interviews med virksomheder, der efterfølgende 
har deltaget i en uges selvdokumentation af deres erfaringer med 
forskellige tiltag for at mindske rygning i arbejdstiden

• Opfølgende interviews med ledere og medarbejdere blandt 5 af de 
deltagende virksomheder i forsøget

BAGGRUND FOR INDSIGTSRAPPORTEN
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Overordnede indsigter, der sætter 
rammen for røgfri arbejdstid
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Røgfri arbejdstid kommer nok til at ske på et 
tidspunkt, men vi vil nok opleve stor 
modstand kunne jeg forestille mig, så det 
kræver også noget mod fra virksomheden.

Lene, HR koordinator, ikke-ryger, 
produktionsvirksomhed

Hvis det kommer, så kommer det.

Liv, fuldmægtig, ryger, forsikringsselskab

Blandt både rygere og ikke-rygere i de deltagende virksomheder kommer en skærpet 
rygepolitik og tobaksreducerende tiltag ikke som nogen overraskelse. Generelle 
samfundstendenser, som et øget fokus på sundhed og normændringer omkring rygning, 
betyder, at folk er bevidste om, at det er den vej det går i samfundet som helhed, og 
dermed også forventeligt i virksomhederne. 

• Flere nævner dog, at en yderligere skærpelse af rygepolitikken kan forårsage 
modstand. 

• Graden af modstand kan være generationsbestemt – de ældre generationer er 
vokset op i et samfund, hvor man før i tiden måtte ryge i både fly, tog og indenfor på 
arbejdspladsen. 

RAMMESÆTNING

En skærpet rygepolitik kommer 
ikke som nogen overraskelse
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Hverken ledelse eller medarbejdere i de deltagende virksomheder er 
interesserede i at blande sig i, hvorvidt den enkelte ryger i selvbetalte pauser. 
Selvbetalte pauser opfattes ikke som en del af arbejdstiden. Fra ledelsens 
side er der en del berøringsangst i forhold til at diktere, hvad den enkelte 
medarbejder foretager sig uden for arbejdstiden.

• Medarbejderne mener ikke, at ledelsen bør blande sig i hvordan de 
forvalter den selvbetalte pause. De opfatter det som et indgreb i den 
enkeltes personlige frihed - og fritid. 

• Ledelsen tør ikke røre ved den selvbetalte pause af frygt for modstand fra 
både medarbejdere og fagforeninger. For ledelsen bliver det juridiske 
aspekt således også en barriere.

RAMMESÆTNING

Den selvbetalte pause bliver 
en svær kamp at vinde

Det vil ikke falde i god jord her, fordi man 
selv betaler frokostpausen. Det er i princippet 
min fritid.

Lene, HR koordinator, ikke-ryger, 
produktionsvirksomhed



7

Der hersker en del begrebsforvirring omkring hvad ”røgfri arbejdstid” er, og begrebet 
bliver ikke altid opfattet på den måde, som Hjerteforeningen oprindeligt har tænkt det. 

• Forvirringen skyldes dels, at selvbetalte pauser ikke er en del af den arbejdstid, som 
medarbejderne får løn for. Konceptet røgfri arbejdstid har derfor ikke nogen betydning 
for disse pauser.

• Blandt de deltagende virksomheder, der angiveligt havde indført røgfri arbejdstid, viste 
det sig, at de havde en anden forståelse af konceptet. I realiteten havde de indført 
røgfri matrikel.

Røgfri arbejdstid er et uklart 
begreb, der skaber forvirring

RAMMESÆTNING

Den tid du får løn for.
- Spurgt om røgfri arbejdstid

Liv, fuldmægtig, ryger, forsikringsselskab
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Røgfri matrikel er en rygepolitik vi har set hos flere af de deltagende 
virksomheder. Tiltaget har dog haft begrænset effekt, men virker snarere 
som symbolpolitik, for at vise, at ”man prøver at gøre noget”.

• Flere matrikler er så små, at rygerne i princippet kan træde et par 
meter ud ad indgangen for at ryge. 

• På større matrikler skal rygerne så langt væk, at længere pauser eller 
mindre mad til frokost kan være en konsekvens for de svært afhængige 
rygere – her kan tiltaget dog have en positiv effekt på mindre afhængige 
rygere.

RAMMESÆTNING

Røgfri matrikel har ikke altid 
den ønskede effekt

Rygeskuret er i forvejen uden for matriklen.

Jens, kontorchef, ikke-ryger, fagforening
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Den generelle holdning blandt ledere og medarbejdere i de deltagende virksomheder er, 
at beslutningen om en skærpet rygepolitik skal komme så langt oppefra som muligt. 
Mellemledere giver udtryk for, at det skal komme fra den øverste ledelse, og enkelte 
ledere har givet udtryk for, at det er et spørgsmål om lovgivning. Når beslutningen først er 
truffet fra ledelsen, skal medarbejderne involveres i processen omkring implementering, 
for at sikre medbestemmelse og opbakning. 

• Flere mellemledere nævner, at de ikke vil gå rundt og ”lege politimand” med løftede 
pegefingre.

• Nogle rygere giver udtryk for, at regler er regler, og hvis ledelsen træffer en 
beslutning må man jo rette ind eller finde et nyt job.

RAMMESÆTNING

Ledelsen skal træffe beslutningen 
om en skærpet rygepolitik

Når der kommer noget oppefra må 
man jo rette ind. Jeg må indordne 
mig under reglerne.

Anders, medarbejder, ryger, hotel

Det skal være op til dem selv [rygerne] 
hvad de vil gøre, og jeg vil ikke være 
politimanden som holder øje med om de 
gør det de har lovet sig selv.

Tobias, varehuschef, ikke-ryger, 
dagligvarebutik



1010

2
Fem spændingsfelter med 
potentialer og barrierer for 
røgfri arbejdstid



11

Der er et potentiale i at lade virksomheder afprøve 
tiltag i en afgrænset periode

POTENTIALER OG BARRIERER

Fem tematiske spændinger

Fællesskabet omkring rygning kan fastholde dårlige 
vaner

Sociale forpligtelser skaber et godt afsæt for en 
fælles indsats

DET SOCIALE

PAUSEN

Der er et potentiale i at give pauser et legitimt formål 
uden rygning

Rygere oplever, at rygepausen kan virke afstressende

FORSØG

AFHÆNGIGHED

Flere rygere er personligt motiverede for at stoppe 
med at ryge

Det er svært at holde pause fra den fysiske 
afhængighed

STIGMATISERING

Tiltag med et bredt fokus på sundhed 
inkluderer rygere uden at stigmatisere

Frivillighed og bredt fokus på sundhed kan udvande 
en skærpet rygepolitik

Potentialer Barrierer

Det tager tid at bryde vaner
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Flere deltagere har i forsøgsugen givet udtryk for, at fællesskab er vigtigt. Det er svært at 
ændre på rygevaner, og derfor er det rart at være flere, der kæmper den samme kamp. 
Så kan man opmuntre og støtte hinanden undervejs.

• Samtidig er sociale forpligtelser vigtige i forbindelse med tobaksreducerende 
initiativer. Det er sværere at bryde en social kontrakt man har lavet med andre, end 
det er at bryde en kontrakt man har lavet med sig selv.

Sociale forpligtelser skaber et 
godt afsæt for en fælles indsats

DET SOCIALE / POTENTIALER

Jeg tror det er vigtigt for rygerne at 
samarbejde og få samlet et større hold. De 
har brug for nogle at støtte sig til.

Tobias, varehuschef, ikke-ryger, 
dagligvarebutik



13

Rygerne fremhæver ofte det sociale aspekt af rygning, der kan fungere som et 
samlingspunkt og skabe fællesskab. I en rygepause er der mulighed for at tale med 
kollegaer fra forskellige afdelinger og niveauer, hvor cigaretten bliver samlingspunktet
for uformelle snakke mellem forskellige medarbejdergrupper.  

• Der hersker en frygt for at miste det sociale fællesskab, som rygerne oplever, at 
cigaretter giver dem.

• Under den uge, hvor forsøget kørte, havde de i en enkelt virksomhed lavet en regel 
om, at man kun måtte ryge alene, for at komme det sociale aspekt af rygning til livs.

• Nogle cigaretter ryges udelukkende som konsekvens af at blive spurgt om man skal 
med ned og ryge – ikke nødvendigvis af et personligt behov.

Fællesskabet omkring rygning kan 
fastholde dårlige vaner

billede

Rygning binder os sammen. Vi er en stor 
familie.

Camilla, kundechef, ryger, dagligvarebutik

Vi vil gerne holde op med at ryge men vi vil 
ikke holde op med at have det sociale. Det 
halve er rygning den anden halvdel er at 
have det sociale.

Tilde, mellemleder, ryger, dagligvarebutik

DET SOCIALE / BARRIERER
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Udover frokostpausen og andre skemalagte pauser i løbet af en arbejdsdag foregår 
rygning i høj grad også i de uofficielle pauser, hvor medarbejderne har brug for en kort 
break fra arbejdet. Der er derfor et potentiale i at italesætte og synliggøre, at det er OK at 
tage en kort pause fra arbejdet, så længe man ikke ryger. 

• I enkelte virksomheder kan ikke-rygerne have en oplevelse af, at rygerne tager flere 
pauser end dem. Omvendt mener rygerne, at ikke-rygerne holder ligeså mange 
pauser – når de fx står og snakker ved kaffemaskinen.

• Flere rygere giver udtryk for, at rygning ligeså meget handler om selve pausen
som om rygning. Rygning giver den korte pause et legitimt formål. 

PAUSEN / POTENTIALER 

Der ligger et potentiale i at give 
pauser et legitimt formål uden 
rygning

Jeg er nødsaget til at have et formål med at 
gå væk. Jeg ville aldrig få rejst mig op og gå 
ud og sætte mig 5 minutter i et mødelokale 
og tænke over en sag. Det vil aldrig ske!

Liv, fuldmægtig, ryger, forsikringsselskab
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Flere rygere nævner, at rygetrangen kan blive ‘triggered’ af 
arbejdsrelateret stress, og her kan cigaretten og rygepausen opleves som 
en ‘trøster’, der virker afstressende. 

• Der bliver røget hyppigere i løbet af en arbejdsdag, hvis der er ekstra 
travlt, hvis der er tale om en lang arbejdsdag, eller hvis der sker 
uforudsete ting, som kan medføre arbejdsrelateret stress. 

• Rygerne er ikke i tilstrækkelig grad opmærksomme på, at det er deres 
nikotinafhængighed, der er den underliggende årsag til at cigaretter 
virker afstressende.

Rygere oplever, at rygepausen kan 
virke afstressende

billede

Det, som udløser min trang til at ryge, er hvis 
jeg bliver stresset, så beroliger det mig at gå 
ned et øjeblik og tage et par sug.

Petra, medarbejder, ryger, forsikringsselskab

Jeg ved, at jeg er stressryger. Jeg ved, at når 
jeg føler mig presset eller bliver vred eller 
følelsesmæssigt påvirket, så ryger jeg mere. 

Bodil, Office and Facility Manager, ryger, 
forsikringsselskab

PAUSEN / BARRIERER 
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Flere ledere giver udtryk for, at de er interesserede i en skærpet rygepolitik, men de er 
samtidig bekymrede for reaktionen blandt rygende medarbejdere. Samtidig giver de 
rygende medarbejdere udtryk for, at det er mere overkommeligt med et kortvarigt forsøg 
for at se, hvordan det går.

• At deltage i et ”forsøg” med tobaksreducerende tiltag giver ledere og medarbejdere 
en praktisk viden, uden at forpligte dem til en ”enten/eller” løsning.

• Enkelte rygere er gennem forsøgsperioden blevet overraskede over, at det ikke har 
været sværere at skære ned på cigaretterne i løbet af en arbejdsdag.

Der er et potentiale i at lade 
virksomheder afprøve tiltag i en 
afgrænset periode

FORSØG / POTENTIALER

Vi går med tanker om på sigt at blive en røgfri 
arbejdsplads for bl.a. at få sundere medarbejdere og at 
øge effektiviteten gennem færre pauser og lavere 
sygefravær. Det er dog en brændende platform, og 
derfor vil dette eksperiment være godt at afprøve først.

Lene, HR koordinator, ikke-ryger, 
produktionsvirksomhed
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Det er ikke nemt at ændre rygeadfærd og det kræver en fokuseret indsats. 
Det er en langvarig proces, der ikke bare kan løses fra den ene dag til den 
anden.

• Flere nævner, at et kortvarigt forsøg af en uges varighed ikke er 
tilstrækkeligt til at skabe ændringer i rygevaner.

• Mange cigaretter er ”rutinesmøger”, hvor det i høj grad er vanen, frem 
for afhængigheden, der er på spil.

Det tager tid at bryde vaner

Skal vi sende den samme medarbejder på 
rygestop kursus for femte gang?

Line, HR ansvarlig, ikke-ryger, 
forsikringsselskab

Der er ikke nogen der kommer og lokker 
mere med ”skal du ikke med ud at have en 
smøg?”  - Så sagde man ja af ren høflighed.

Johannes, mellemleder, ryger, dagligvarebutik

FORSØG / BARRIERER
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Flere af de rygere, der har deltaget i projektet, giver udtryk for, at de gerne 
vil stoppe med at ryge. De har altså en personlig motivation for, at 
virksomheden indfører en skærpet rygepolitik.

• Flere af rygerne, der gerne vil stoppe med at ryge, håber, at en skærpet 
rygepolitik kan være det sidste ”skub”, som de har brug for. 

• Rygere, der ikke har en personlig motivation for at stoppe med at ryge, 
har dog ikke i ligeså høj grad deltaget i forsøget - så inputtet fra denne 
gruppe er begrænset. 

AFHÆNGIGHED / POTENTIALER 

Flere rygere er personligt 
motiverede for at stoppe med 
at ryge

Jeg er ryger og har længe udtrykt, at jeg 
gerne vil holde op med at ryge.

Bodil, Office and Facility Manager, ryger, 
forsikringsselskab
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For flere rygere er der tale om en svær, fysisk nikotinafhængighed. De 
oplever i højere grad abstinenser, der leder til koncentrationsbesvær og 
irritation, når de ikke får dækket deres nikotinbehov.

• Enkelte rygere, der gør brug af fx nikotintyggegummi i arbejdstiden, får 
ikke i tilstrækkelig grad dækket deres nikotinbehov med de anvendte 
præparater.

• Til forskel fra andre vaneændringer – fx i forbindelse med kost og motion –
er det vigtigt at fremhæve konsekvenserne af den fysiske afhængighed 
ved rygning.

Det er svært at holde pause fra den 
fysiske afhængighed

Det er en afhængighed – så hvis man ikke 
ryger bliver man sur og tvær.

Anders, medarbejder, ryger, hotel

Nu er jeg afhængig af både 
nikotintyggegummi og cigaretter.

Bodil, Office and Facility Manager, ryger, 
forsikringsselskab

AFHÆNGIGHED / BARRIERER 
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Initiativer med fokus på sundhed for alle medarbejdere skaber nogle fælles rammer, 
frem for udelukkende at omhandle rygerne, der som en minoritetsgruppe til en vis grad 
oplever, at de bliver stigmatiserede på grund af deres rygevaner.

• Flere ikke-rygere har udvist interesse for at deltage i sundhedsfremmende tiltag.

• Nogle rygere udtrykker en bekymring for at tage på i vægt i forbindelse med rygestop 
– her kan sundhedsfremmende tiltag reducere angsten for vægtforøgelse.

STIGMATISERING / POTENTIALER 

Tiltag med bredt fokus på 
sundhed inkluderer rygere uden 
at stigmatisere

Jeg er bange for at tage på i vægt, hvis 
jeg stopper med at ryge. Det gjorde jeg 
sidst, jeg prøvede.

Bodil, Office and Facility Manager, ryger, 
forsikringsselskab

Tiltaget ‘Sund arbejdsdag’ er en god idé. 
Her er det ikke kun rygerne, der bliver 
fokuseret på.

Mia, HR ansvarlig, produktionsvirksomhed
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I enkelte af de virksomheder, der deltog i projektet, var der flere ikke-rygere, som 
deltog i forsøgene (med sundere vaner på arbejdspladsen) end rygere. 
Deltagelsen i forsøget var frivilligt, og det blev derfor let for rygerne at vælge ikke 
at være med. 

• Det er vigtigt at fremhæve niveauforskellen i, hvor skadeligt det er at ryge ift. 
hvor skadeligt det er at spise kage om torsdagen.

• Når deltagelse sker på en frivillig basis, er det tydeligt, at flere rygere, der ikke 
har en personlig motivation for at ryge, ikke deltager.

• Det brede fokus på sundhed bliver et problem, når det kombineres med frivillig 
deltagelse og frit valg. Det er med andre ord lettere at fravælge kage om 
torsdagen end at ryge cigaretter mens man er på arbejde. 

Frivillighed og bredt fokus på sundhed 
kan udvande en skærpet rygepolitik

STIGMATISERING / BARRIERER

I de virksomheder, hvor deltagelse i forsøget 
var frivilligt og hvor der var bredt fokus på 
sundhed, var der kun henholdsvis 1 ud af 9 
og 1 ud af 11, som var rygere.

Observation fra selvdokumentationen
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3
Seks anbefalinger til udvikling 
af værktøjskassen
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Før virksomheden kan træffe en beslutning omkring mindre rygning på arbejdspladsen, skal 
de finde deres egen motivation. Nogle virksomheder har allerede en klar idé om, hvad der 
vil drive sådan en beslutning, hvor andre har brug for hjælp til at finde frem til netop deres 
motivation. 

Eksempler på motivationer for at mindske rygning:
• At mindske sygefravær 
• Øget effektivitet/produktion
• Virksomhedens overordnede ansvar for medarbejderne
• Branding og image som en sund og/eller progressiv arbejdsplads

BESLUTNINGEN

Hver virksomhed skal identificere 
hvor motivationen for at mindske 
rygning ligger hos dem

Man får noget effektivitet igen ved at have en 
røgfri arbejdsplads.

Lene, HR koordinator, ikke-ryger, 
produktionsvirksomhed

Politikken blev indført på grund af vores 
image udad til. Det ser ikke professionelt ud 
overfor gæsterne. Det er ikke et pænt signal.

Maja, HR partner, tidligere ryger, hotel
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Blandt de deltagende virksomheder hersker en række myter og forkerte 
forestillinger omkring rygning, som Hjerteforeningen skal aflive med gode 
modargumenter. Myterne eksisterer både blandt ledelse og medarbejdere.

Eksempler på herskende myter:
• Rygning er ikke noget problem for virksomheden
• Rygestopkurser virker ikke
• Nikotinpræparater er ligeså skadelige som rygning

BESLUTNINGEN

Hjerteforeningen skal aflive myter 
med gode argumenter

Det er mit klare indtryk at rygning hverken er 
nogen udfordring eller noget problem.

Line, HR ansvarlig, ikke-ryger, 
forsikringsselskab

Diskussionen i ledelsen går på om hvorvidt 
de skal tilbyde nikotinerstatning da det er lige 
så usundt, som at ryge.

Helle, kvalitetschef, produktionsvirksomhed
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Før implementeringen af en skærpet rygepolitik på en arbejdsplads finder sted, skal 
virksomheden afdække deres lokale forhold. Virksomheder er forskellige, og en ”one
size fits all”-løsning vil ikke have en optimal effekt.

Eksempler på forhold, der skal afdækkes kan være:
• Type af virksomhed: Er det kontorarbejde, produktion, en blanding eller noget helt 

fjerde?
• Størrelse på matrikel: Røgfri matrikel har ikke nogen effekt, hvis matriklen stopper ved 

hoveddøren
• Nuværende rygepolitik og tidligere initiativer
• Pausekultur og forholdet mellem betalte/selvbetalte pauser
• Kortlægning af rygere - antal og type
• Kommunikationskanaler: Intranet, opslagstavler, morgenmøder, etc. 

IMPLEMENTERINGEN

En god implementering tager afsæt i 
arbejdspladsens lokale forhold

Det kan generelt være en udfordring at få 
kommunikeret budskabet ud på en god 
måde.

Lene, HR koordinator, ikke-ryger, 
produktionsvirksomhed
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Virksomheden skal udpege en intern ambassadør, der kan tage ansvar for projektet. 
Dette er en god forudsætning for at gøre mindre rygning på arbejdspladsen til en 
realitet. Det er vigtigt, at virksomheden udpeger en vedholdende tovholder, der kan 
sætte skub i processen og sørge for, at en skærpelse af rygepolitikken ikke bare går i 
sig selv. 

• Flere virksomheder nævner en manglende tovholder som grunden til at enkelte 
tiltag, der ellers blev taget positivt imod, fejlede.

IMPLEMENTERINGEN

En intern ambassadør skal tage 
ansvar før initiativer kan lykkes

Det handler meget om at have de her 
medarbejder-ildsjæle, som kan være med til 
at prikke ens kollegaer på skulderen og 
muntre op. Også ledelsen for den sags skyld.

Lene, HR koordinator, ikke-ryger, 
produktionsvirksomhed
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Flere virksomheder har en positiv indstilling til at indføre en skærpet 
rygepolitik, men ved ikke altid hvor de skal starte. De efterspørger 
inspiration, viden og hjælp til at gribe hele processen an. 

• Virksomheder mangler vejledning undervejs i processen og nogle 
eksperter, som de kan spare med.

• Flere virksomheder efterspørger erfaringer fra andre virksomheder, der 
har indført tiltag for at minimere rygning.

IMPLEMENTERINGEN

En ekstern konsulent skal byde ind 
med sparring og inspiration

Hvilke tiltag skal vi gøre for at ændre 
rygepolitikken? Vi ved ikke selv hvad der 
fungerer og ikke gør.

Line, HR Ansvarlig, ikke-ryger, 
forsikringsselskab

Det var fedt at det var en konsulent. Det 
ansvar ville vi ikke have kunne tage på os. 
Det har lettet processen.

Mie, Partner, erhvervs call-center
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Mens beslutningen om indføring af en skærpet rygepolitik skal komme oppefra skal 
implementering af en rygepolitikken ske gradvist, så medarbejdere og ledere har mulighed 
for vænne sig til tanken og til at ændre vanerne. Om beslutningen om en skærpet rygepolitik 
kommer fra øverste ledelse eller ej, er det vigtigt at medarbejderne inddrages i processen, 
dog stadig med et klart fælles mål for øje, så beslutningen om en skærpet politik ikke 
udvandes gennem processen. 

• En trinvis implementering giver mulighed for løbende at justere tiltaget, såfremt 
elementer af den skærpede rygepolitik ikke fungerer hensigtsmæssigt.

• Det er nødvendigt, at give medarbejderne en oplevelse af, at de bliver inddraget og 
hørt gennem processen og herigennem anerkende, at det er svært at bryde vaner. 

• Fokus på det klare, fælles mål for øje og tydelig opbakning fra ledelsen gennem 
implementeringen af politikken. 

IMPLEMENTERINGEN

Ledelsen skal implementere en 
skærpet rygepolitik trin for trin med 
involvering af medarbejderne

Der skal være en proces op til at det bliver 
indført, fra det er blevet besluttet og til røgfri 
arbejdstid træder i kraft.

Lene, HR koordinator, ikke-ryger, 
produktionsvirksomhed

Det var meget vigtigt for os, at rygerne selv 
skulle beslutte, hvornår rygeforbuddet skulle 
træde i kræft, så de reelt også var klar til det.

Mette, partner, telemarketing chef, Markman
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Vi er et strategisk 
innovationsbureau*

* IS IT A BIRD er etableret i 2011, og tæller 20 ansatte. Vi er specialister i at omsætte dyb 
brugerindsigt til nye forretningsmuligheder. Vi er en blandet gruppe af innovationsnørder, 
originale tænkere og passionerede praktikere, der alle brænder for menneskecentreret 

innovation. Vi bor i et nedlagt autoværksted i København og arbejder globalt. 

Vi stiller spørgsmålstegn ved alt. Vær klar.

UDARBEJDET AF IS IT A BIRD
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