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Det skal I høre om

● Hvilke kampagner om alkohol og tobak er på vej?
● Hvordan arbejder vi med kampagner?
● Hvordan kan kommunerne bruge kampagnerne til at understøtte 

den forebyggende indsats? (alkohol/tobak)
● Konkrete kampagneaktiviteter på 3 kampagner
● Input?



Kampagner 2018 – alkohol og tobak

● Rygeforbyggende kampagne ”But why”

● Alkoholkampagne ”Meget Mere Med”

● Stof- og alkoholforebyggelse på festivaler og spillesteder

● ”Hvid Januar” – alkoholfri måned



Kampagner – En del af en indsats

● Rammesætning
● Rådgivningstilbud
● Information og undervisning
● Tidlig opsporing 



Kampagnestrategi – netværksindsats (cen/lok)

● Samarbejde med aktører, der har en rolle at spille ift. 
målgruppen

● National indsats (SST m.fl.) – lokal indsats (Kommuner m.fl.)
o skaber opmærksomhed om emnet nationalt via relevante 

platforme, fx sociale medier, PR m.fl.
o Understøtter aktører tæt på målgruppen – de skaber lokale 

aktiviteter
o Understøtter det forebyggende arbejde der pågår lokalt
o Skaber synergi og gennemslag



Kampagnestrategi – fokus på unge

● Skærpelse af målgruppefokus – unge 16 -20 år. Hele vejen rundt: 
Budskaber, kreativ udformning, medieplan mv.

● Kommunikation i øjenhøjde – tager udgangspunkt i deres verden
● Kendskab til målgruppen – livsverden 
● Facebooksiden ”Pas på hinanden” – FB-side til unge med 

skiftende sundhedstemaer
● Brug af influencers og andre relevante medier
● Involvering af aktører/interessenter, der har en platform i 

forhold til målgruppen



Hvordan kan kommunerne bruge kampagnerne 

i den forebyggende indsats?

● Kampagnerne er en anledning til at sætte fokus på væsentlige 
områder

● Kampagnerne er en anledning til at booste igangværende 
indsatser, som kommunen arbejder med hele året

● Kampagnerne er en anledning til at sætte aktiviteter i gang, som 
er kommunens opgave – hvor har kommunen en rolle at spille 
ift. målgruppen?

● Eksponere kampagnemateriale og lokalpresse – støtte op



https://youtu.be/GRiOcIS0TTY

https://youtu.be/GRiOcIS0TTY


Om kampagnen – ”BUT WHY”

• Formålet er at forebygge rygestart blandt unge 14-19årige (Flest begynder før 
de er 18 år)

• Indsatsen lægger op til refleksion og dialog. Den udstiller de 'gode grunde', fx 
at man bliver cool, mere voksen osv., som teenagere har til at ryge ved at 
stille spørgsmålet, ”hvorfor egentlig ryge?”.

• Kampagnen blev skudt i gang i oktober 2017 og kørte i første omgang fra 
oktober til december.

• Kampagnen var i 2017 fredet til de unge og kørte på en række sociale medier 
m.fl.

• Der er planlagt nye kampagneperioder i 2018-2020.



Det sker i 2018 – ”BUT WHY”

• Uge 11 - Der kobles et forældrespor på kampagnen i form af et kampagnesite, 
som skal guide forældre til at tale med deres teenager om rygning, og en 
Facebook-kampagne.

• Vi booster kampagnen ift. unge i august/september 2018

• Kommuner og uddannelsesinstitutioner vil også blive involveret i løbet af 
2018.

• Der udsendes et idékatalog til kommunerne i uge 10



Kommunens indsats – ”BUT WHY”  

• Ideerne og anbefalingerne i idekataloget bygger på anbefalinger 
fra forebyggelsespakken om tobak.

• Indsatsen kan tilpasses kommunens eksisterende 
rygeforebyggende arbejde overfor unge, fx hænge plakater op 
eller bruge kampagnen som løftestang for at gennemføre større 
initiativer som fx indførelse af røgfri skoletid.

• Kommunen kan selv vælge, hvilke aktiviteter og hvornår 
indsatsen skal ske.



Hvad kan kommunen gøre? ”BUT WHY”

Lille pakke
- Ophængning af plakater på relevante steder i kommunen
- Deling af digitale elementer på kommunens hjemmeside/SoMe

Mellem pakke:
- Samarbejde med kommunens skoler om fx røgfri skoletid og inddragelse af 

forældre

Fuld pakke
- Samarbejde med de ungdomsuddannelserne om fx røgfri skoletid og 

afholdelse af café- og debatarrangementer.
- Samarbejde med lokale sportsklubber og –foreninger om indsatser og deling 

af But Why-indsatsens digitale elementer
- Brug af lokalpressen til at gøre opmærksom på kommunens 

rygeforebyggelsesindsatser



”But Why?”  – Materialer

• Materialer målrettet unge: 
• Plakater til tryk eller print. Disse kan fx hænges op på skolerne.
• Elektroniske billeder. Disse kan fx deles på Facebook og Instagram. 

Kommunen kan også opfordre skolerne til at dele billederne på deres sociale 
medie-kanaler for at nå de unge.

• Materialer målrettet forældre: 
• Ekspertvideoer. Disse kan deles på enten kommunens hjemmeside eller på 

kommunens Facebookside. Mange blandt forældremålgruppen er på FB.
• Skabelon til pressemeddelelse. Mange forældre orienterer sig i 

lokalmedierne, og derfor kan kommunen sende en pressemeddelelse til 
lokale medier om dens opbakning til But Why-indsatsen . 

• Alle materialer findes på websitet www.butwhysmoke.dk

http://www.butwhysmoke.dk/




Om kampagnen ”Meget mere med”

Formål:
• At øge motivationen i målgruppen til at drikke mindre risikoorienteret.
• At alkoholens betydning i festkulturen bliver sat til debat, herunder 

flertalsmisforståelser og det at drikke sig fuld.
• At udbrede argumenter og motiver til ikke at drikke sig fuld.

Målgruppe:
• Primær målgruppe: Unge 16-20

• Hjælpemålgrupper
- Forældre
- Ungdomsuddannelser
- Kommuner



Kampagnestrategi – Meget Mere Med

• Fokus på det positive budskab – alkoholforbruget blandt unge er faldet.
• Målgruppen inddrages og generer eget indhold. Unge reflekterer over deres 

alkoholkultur ved at tage udgangspunkt i deres egen verden og deres egne 
historier - Film.

• Vi informerer om risici med et glimt i øjet – ”Tipsy test” og FAQ.
• Vi skaber rum for debat blandt unge – med afsæt i Facebooksiden ”Pas på 

hinanden”.
• Vi er i de rigtige medier.

• Vi benytter primært PR, som redskab til at nå de voksne aktører.



Hovedbudskaber

• Flertallet af unge drikker fornuftigt og under genstandsgrænserne.
• Det er forkert at tro, at alle unge ofte drikker sig fulde, 40 procent af de 16-

20-årige angiver, at de ikke har drukket 5 eller flere genstande indenfor den 
seneste måned.

• De fleste unge (57 %) synes at unge generelt drikker for meget.

• Alkohol påvirker din evne til at præstere, bl.a. kognitivt, seksuelt m.fl. Og 
unge er særligt udsatte for skadevirkninger.

• Ingen synes det er fedt at være helt væk – Meget Mere Med



Kampagneelementer

• Film (Bio, SoMe)
• Facebookside ”Pas på hinanden”
• Annonce: SoMe, spotify, influencer, bannere
• Tipsytest
• OOH: Plakater på ungdomsuddannelser
• www.Megetmeremed.dk

• https://www.sst.dk/da/kampagner/alkohol-meget-mere-med

http://www.megetmeremed.dk/
https://www.sst.dk/da/kampagner/alkohol-meget-mere-med


Hvad kan kommunen gøre? ”Meget Mere Med”

● Iværksæt en dialog mellem ungdomsuddannelser i kommunen 
for at sikre en ensartet rusmiddelpolitik på tværs af 
ungdomsuddannelser. (Brug fx kampagnen som anledning til 
kontakt).

● Sæt fokus på metoden ”Ansvarlig udskænkning”: Etablér et fast 
samarbejdsforum med relevante aktører mhp. at indgå aftaler 
om at sikre et TRYGT NATTELIV.

● Eksponer kampagneelementerne på kommunens egne 
platforme. ”Vi støtter op”.

● Brug lokalpressen til at gøre opmærksom på kommunens 
alkoholforebyggende aktiviteter. ”Vi har fokus på”.



Hvad kan kommunen gøre? Hvid Januar

● Kampagnen er en anledning til at sætte fokus på kommunens 
aktiviteter på alkoholområdet.

● Blive partner og eksponere kampagnematerialet – støtte op. 
(Følge kampagnekalender som udsendes).

● Kommunen kan bruge lokale medier til at fortælle, at de støtter 
op om kampagnen og ideen om ”Hvid Januar”.



Tanker og input til Sundhedsstyrelsen 

Hvordan kan Sundhedsstyrelsen understøtte kommunernes 
forebyggelsesindsatser om tobak og alkohol med afsæt i nationale 
kampagner? 



Se oversigt over Sundhedsstyrelsens kampagner på
www.sst.dk/da/kampagner

Tak for opmærksomheden

http://www.sst.dk/da/kampagner


Hvad bruger vi kampagnerne til?

● Give viden til befolkningen – give et informeret grundlag at 
agere ud fra

● Give handlingsanvisninger og handlemuligheder
● Skabe holdnings- og adfærdsændringer
● Fastholde adfærdsændringer
● Ikke mindst at sætte en dagsorden – skabe anledning til at sætte 

fokus på væsentlige områder og gå i dialog.



Aktører i maskinrummet 

● Baggrundsgruppe/referencegruppe
● Kreativt bureau
● Mediebureau
● PR-bureau
● Evalueringsbureau
● Brugere/målgrupper
● Samarbejdsaktører/Interessenter/Netværk


