
Tobak – förebyggande åtgärder och kommunikation riktade till ungdomar 
Rom den 13–15 november 2003 
 
SLUTREKOMMENDATIONER 
 
Bakgrund: 
 
Denna samrådskonferens anordnades inom ramen för EU:s mediakampanj för förebyggande 
åtgärder riktade till ungdomar. Syftet var att anta rekommendationer som ska fungera som 
riktlinjer för Europeiska kommissionen när den fastställer kriterierna för att utveckla framtida 
kampanjer. 
 
212 experter på områdena folkhälsa och media från 32 länder enades om nedanstående 
rekommendationer. 
 
Slutsatser: 
 
Förebyggande kampanjer som riktar sig till ungdomar måste ingå i en övergripande politik för 
tobakskontroll, och inte genomföras på ett isolerat sätt. Mediakampanjer spelar en nyckelroll 
när det gäller att bygga upp kunskap och förändra attityder och beteenden till förmån för ett 
tobaksfritt samhälle.  
 
EU-omfattande kampanjer för att förebygga rökning bland unga bör främja tobakskontrollens 
synlighet. Kampanjerna bör bidra till att ändra den sociala normen från rökning till icke-
rökning i Europeiska unionen. 
 
För att uppnå optimala fördelar för alla berörda bör EU-kampanjerna utgöra en strategisk ram 
som anpassas på nationell eller regional nivå i förhållande till lokala kulturella och sociala 
behov. Tänk globalt – agera lokalt. 
 
För att uppnå ambitiösa mål behöver vi omfattande resurser, långsiktiga åtaganden och 
engagerade expertgrupper och aktörer, med undantag för tobaksindustrin.  
 
För att nå ut till unga människor måste vi genomföra kampanjer som riktar sig till såväl vuxna 
som ungdomar. Vi måste behandla unga människor som vuxna, men använda medier för deras 
generation. 
 
Vi måste investera i forskning på områdena folkhälsa, sociala frågor och marknadsföring. 
Denna forskning måste integreras i kampanjerna från början och ges en så bred definition som 
möjligt. Nyckelord för forskningen är "integration", "oberoende" och "spridning". 
 
Rekommendationer: 
 
1. EU-nivå och nationell nivå 
Alla förebyggande kampanjer som riktar sig till unga bör ha som mål att minska förekomsten 
av rökning, öka andelen rökare som slutar och hindra att tonåringar börja röka. Det finns dock 
en skillnad mellan nationella kampanjer och kampanjer på EU-nivå.  
Vi måste uppnå maximal effektivitet och skapa synergi mellan den nationella nivån och EU-
nivån.  
Kampanjer på EU-nivå ska gälla EU:s behörighetsområden, nämligen följande: 



  
• Främja befintlig och framtida lagstiftning på nationell nivå, EU-nivå och 

internationell nivå (WHO-FCTC). 
• Minska förtroendet för tobaksindustrin och visa på dess motsägelser. 
• Kommunicera med media som spänner över hela EU. 
• Etablera mekanismer för förbättringar och spridning av bra metoder. 
• Höja tobakskontrollens profil internationellt. 

 
2. Mål 

• Ta fram en långsiktig strategi för att förebygga rökning bland ungdomar. Strategin bör 
gälla en period på 5–10 år. På så sätt kan man få allmänheten, aktörer och politiska 
beslutsfattare engagerade och öka stödet för lagstiftning. 

 
• Bemöta tobaksindustrins budskap. Minska tobaksindustrins inflytande för att i 

framtiden kunna utöva tobakskontroll via lagstiftning. 
 

• Bygga upp ett tvärgående partnerskap mellan myndigheter, icke-statliga organisationer 
och den del av den kommersiella sektorn som är intresserad av en hälsosam livsstil 
som grundas på etiska kriterier. 

 
• Främja en tobaksfri kultur. 

 
• Sprida forskningsresultat och bra metoder. 

 
3.  Målgrupper 
 
De långsiktiga målen förutsätter att man når fram till unga människor – det är de som kan 
förändra saker och ting i framtiden. 

• Inriktning på unga (behandlas som vuxna men delas upp t.ex. efter ålder, kön, 
socioekonomisk ställning och situation i förhållande till rökning) samt vuxna, 
institutioner och företag. 

a. Behandla målgruppen på global nivå, på gruppnivå och som individer. 
b. Ta hänsyn till de ungas miljö och ungdomskulturen. 

• (Indirekt) inriktning på tobaksindustrin. 
 

4.  Budskap 
 
Oberoende vad budskapet är måste dess inriktning vara stabil. 
  

• Avslöja tobaksindustrins marknadsföringstaktik och produktutformning så att unga 
människor kan reagera på dessa manipulativa strategier och metoder.  

 
• Skada tobaksindustrins framtoning gentemot allmänheten. 

 
• Informera om rökningens konsekvenser på hälsan: konsekvenser tidigt i livet, aktiv 

och passiv rökning samt beroende. 
 

• Informera om sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av tobaksbruk. 
 



Form 
 
• Meddela fakta – låt dem dra sina slutsatser själva. 
• Berättelser ur livet – använd riktiga människors riktiga historier. 
• Skapa en social norm för ett tobaksfritt samhälle. 
• Testa om en eventuell institutionell märkning är effektiv.  

 
Tonläge 
 
• Ta fram budskap som unga människor kan ta till sig, och som bidrar till att de 

känner sig självständiga. 
• Inget moraliserande eller predikande. 
• Engagerande, tydliga och känslomässiga budskap. 
• Meddela fakta – låt dem dra sina slutsatser själva. 

 
 
5.  Mest effektiva medier 
En blandning av kostnadseffektiva traditionella och nya medier är avgörande. Valet av media 
beror på de resurser som finns tillgängliga. Mediakampanjer är avgörande för att främja en 
tobaksfri miljö. Kontrollera ett nytt medias effektivitet innan det används. 

• Traditionella massmedier (bra för att höja profilen). 
• Nya medier, t.ex. elektroniska medier, gatuaktioner, evenemang, informell 

kommunikation (bra för att få förändringar till stånd). 
 

 
6. Forskning och utvärdering 
Vid utvärderingen bör man titta på bestämmande faktorer, indikatorer och påverkan. Påverkan 
bör mätas i förhållande till målgruppens relevanta kunskaper, relevanta attityder och avsikter 
respektive faktiskt beteende.  
 
Forskning bör genomföras av oberoende organ utan några restriktioner i fråga om publicering. 
Forskningsresultaten bör ges bred spridning.  

 
• Forskning på områdena hälsa, sociala frågor, psykologi och marknadsföring 

behövs i hela EU. 
• Utvärderingsnormer på EU-nivå måste tas fram så att man kan göra jämförelser 

mellan olika länder. 
• Bedömningsundersökningar bör genomföras innan man fastställer strategiska mål. 
• Forskning måste integreras från början när kampanjen förbereds.  
• Etnografisk forskning behövs för att undersöka och förstå ungdomskulturen. 
• Budskapen bör styras och testas nationellt på respektive språk före och under 

kampanjen.  
• Programmens effektivitet skall kontrolleras mot målen varje år. 
• Tobaksindustrins verksamhet skall övervakas. 
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