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Kommunikationsinsatser om
rökfria utomhusmiljöer – av omtanke
för barnen, och alla andra så klart.
Att arbeta tobaksförebyggande är viktigt för
folkhälsan och inte minst för att nå regeringens
mål om en jämlik hälsa och ett rökfritt Sverige
2025. Både internationella och nationella
erfarenheter visar att antalet personer som
använder tobak i ett land minskar när förebyggande åtgärder som till exempel rökfria miljöer
införs och kombineras med andra insatser.
I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och
utomhusområden vid förskolor och fritidshem
sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya
lagen om tobak och liknande produkter i kraft,
vilket bland annat innebär att rökförbudet
utökats till att omfatta fler utomhusmiljöer och
fler produkter.
I samband med den nya lagen fick Folkhäl
somyndigheten i uppdrag av regeringen att
genomföra en kommunikationsinsats om
lagen och dess motiv riktad till allmänheten

tillsammans med länsstyrelser, kommuner,
regioner och ideella organisationer under 2020.
Under året har vi kraftsamlat kring insatser
som ökar kännedom om och förståelse för våra
rökfria utomhusmiljöer och stärker efterlevnaden
av lagen.
En kartläggning som genomfördes av Novus
i oktober 2020 visar att allmänheten har hög
kännedom om lagen och är positiva till rökfria
utomhusmiljöer. De flesta personer som röker
respekterar också reglerna eftersom man vill
skydda andra från tobaksrök, speciellt barn och
unga. Trots detta förekommer rökning fortfarande på vissa platser, till exempel vid offentliga
entréer och i anslutning till kollektivtrafik.
Arbetet med att informera om rökförbudet i de
specifika miljöerna och genom andra kanaler
behöver därför fortsätta. Både stora och små
insatser har betydelse!

Som stöd för planering och genomförande finns
denna manual med information och tips samt
en verktygslåda där alla medverkande kan välja
stödmaterial efter behov och möjligheter under
2021 och 2022.
Allt material hänvisar till webbplatsen
www.rokfrimiljo.nu där vi samlat mer information
och svar på vanliga frågor om rökfria
utomhusmiljöer.
Du hittar alla verktyg på följande sidor. Att
kombinera dem är en framgångsfaktor.
Lycka till!
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Målgrupper
Målgrupper

Alla är viktiga

Att skydda barns och ungas hälsa är ett av
lagens huvudsyften. Det är också en stark
inneboende drivkraft hos de flesta. Det finns ett
stort motstånd mot att röka i närheten av barn.
Målgruppen för insatsen är därför i första hand
vuxna som möter barn i familj, arbete eller fritid
eftersom det ger oss bäst potential att nå ut med
våra budskap. Det handlar om att nå föräldrar
och andra vuxna anhöriga till barn och unga,
skolpersonal, förskolepersonal, fritidsledare
och idrottsledare.

Alla som medverkar i kommunikationsarbetet
bidrar på olika sätt utifrån sina förutsättningar.
Både stora och små aktiviteter är viktiga.
Tillsammans når vi ändå längst!

I andra hand vänder vi oss till aktörer som vill
vidareförmedla våra budskap till olika grupper
inom allmänheten, det vill säga de som
arbetar i eller ansvarar för de rökfria miljöerna,
särskilt där barn ofta vistas, till exempel
lokaltrafik, bibliotek, BVC, idrottsanläggningar
och lekplatser.
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KONCEPT

Koncept
Lagen om rökfria utomhusmiljöer ska
kommuniceras på ett enkelt, tydligt och
positivt sätt.
Antalet personer som röker i Sverige minskar och
idag är vi en god bit på väg mot regeringens mål om
ett rökfritt Sverige 2025. Det finns samtidigt en stor
acceptans för rökfria miljöer, även utomhus, bland
allmänheten. Denna ljusa och positiva utveckling
vill vi förmedla i kommunikationsinsatsens text-,
form- och bildspråk. Illustrationer, typsnitt och ord
är valda för att kännas positiva, fulla med energi
och hoppfullhet. Eftersom formuleringen Rökfria
utomhusmiljöer är lång har vi kortat ner namnet på
insatsen till Rökfri miljö: enkelt, tydligt och lätt att
komma ihåg.

Kommunikationsinsatsens uttryck
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KONCEPT

Kampanjmärke
I en kommunikationsinsats är det bra med ett
kampanjmärke som får vara budskapsbärare
genom all kommunikation, och som skapar
igenkänning. Vårt kampanjmärke har formen av
en platshållare som för tankarna till en särskild
position. Positionen för en rökfri miljö får alltså
symbolisera vår kommunikationsinsats.
Vi har gjort symbolen i två färger så att den
ska kunna fungera bra mot olika bakgrundsfärger. Märket används i all kommunikation,
till exempel i en annons, som en skylt eller
som klistermärke.
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KONCEPT

Typsnitt

Färger

Typsnittet Mindset har en handgjord känsla
som bidrar till ett ledigt, enkelt och vardagligt
formspråk. Det används enbart till rubriker.

Huvdfärgerna är blå och gul. De färgerna
återkommer i kampanjmärket och den blå
färgen används till rubriker och ingress.

Till det har vi valt Arial som är ett neutralt
typsnitt. Detta används genomgående för
brödtext.

HUVUDFÄRGER

MINDSET

unik och
handgjord
känsla.

CMYK: 100, 55, 0, 0

CMYK: 0, 19, 100, 0

ARIAL

Neutral och objektiv.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

Kampanjen innehåller många färger genom de
färgrika illustrationerna.
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KONCEPT

Budskap
Det vi vill att målgrupperna ska minnas efter att
ha läst och lyssnat på våra budskap är framför
allt det som framgår i huvudbudskapet. Detta
kan också användas som grundtext.
Texten berör kortfattat vad allt handlar om: den
upplyser om den nya lagen och att både barn
eller vuxna nu har större frihet att vistas på
platser utan att besväras av rök. Den signalerar
tacksamhet och bekräftar det goda beteende
som redan finns.
HUVUDBUDSKAP/GRUNDTEXT:

Den nya tobakslagen har gett
oss fler rökfria utomhusmiljöer.
Det gör att både barn och vuxna
nu kan vistas nästan överallt
utan att besväras av rök.
Tack för din omtanke!

Rubrikerna skapar uppmärksamhet och
nyfikenhet och tillsammans med bilderna
tydliggör de vilken rökfri miljö vi pratar om. De
kommunicerar för vems skull det är rökfritt, och
varför.
RUBRIKER:

Så klart
För barnen
Av omtanke
Alla rubriker och budskap funkar för kommunikationen oavsett var de syns. Men välj gärna rubrik
utifrån respektive plats.
Lekplatser och idrottsanläggningar:
För barnen
Entréer och uteserveringar:
Av omtanke
Busshållplatser och perronger:
Så klart

Signalerar att majoriteten ställer sig
positiva till rökfria utomhusmiljöer.
Signalerar att ett av lagens huvudsyften
är att skydda barn och ungas hälsa.
Signalerar att de flesta följer lagen av
omtanke om andra.
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Avsändare
Avsändare till insatsen på nationell nivå är
Folkhälsomyndigheten. På regional och
lokal nivå genomförs insatsen av aktörer
som länsstyrelser, regioner, kommuner och
ideella organisationer som därför kan stå som
medavsändare.

Huvudavsändare

Medavsändare i insatsen Rökfri miljö i kan
även vara samarbetspartner, till exempel
aktörer som ansvarar för de olika rökfria
miljöerna i samhället. De är viktiga vidareförmedlare av våra budskap och har även
intresse av att medverka i insatsen eftersom
de ansvarar för att informera om rökförbudet
i sina miljöer. Exempel på dessa kan vara
lokala idrottsföreningar men också privata
näringsidkare inom till exempel hotell- och
restaurang.
I verktygslådan hittar du enheter där det finns
plats att lägga till samarbetspartners i form
av text eller logotyp, se plats för avsändare
i bilden bredvid. Det går bara att lägga till
medavsändare på denna plats, övriga delar
i materialet är låst och får inte låsas upp
eller justeras.

Plats för medavsändare
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KONCEPT

Illustration
Illustrationernas uppgift är att visa våra nya
rökfria utomhusmiljöer.
Huvudillustrationen visar en fiktiv stad där
de miljöer som tillkommit i och med den
nya tobakslagen finns med: lekplatser,
idrottsanläggningar, entréer, serveringar och
hållplatser. Denna kan användas i sin helhet
för generella eller platsspecifika budskap.
Illustrationerna finns sedan i ”inzoomade”
versioner som ger möjlighet till mer platsspecifik kommunikation.
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AKTIVITETER OCH KANALER

Aktiviteter och kanaler
I kommunikationsinsatsen Rökfri miljö
kombinerar vi tre kommunikationsveten
skapliga metoder för att påverka kunskap,
attityder och beteende bland allmänheten.
Den första väcker intresse för frågan bland
allmänheten genom att dra nytta av medias
genomslagskraft. Den andra drar nytta
av samverkan för att fånga upp intresset,
sprida kunskap och möjliggöra samtal
genom olika aktiviteter på regional och
lokal nivå. Den tredje tar fasta på kraften i
positiv förstärkning – att fokusera på den
omtanke som de flesta redan visar genom att
respektera rökförbudet.

Kommunikationsarbetet bygger på:

• Medias genomslagskraft
• Samverkan
• Positiv förstärkning
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12

Nationella kommunikationsinsatser
Under sommaren 2020 förstärkte Folkhälso
myndigheten regionala och lokala aktiviteter
nationellt genom pressaktiviteter och digitala
kampanjer på internet och i sociala kanaler
som Twitter, Linked-In, Facebook och
Instagram.

Aktiviteterna fick ett bra genomslag och högt
engagemang. Många har gillat, delat och lämnat
mestadels positiva kommentarer av typen
Äntligen fler rökfria miljöer! i inläggen.
De relativt få negativa kommentarerna var
kopplade till frågor som:
Vad är egentligen konsekvenserna av att bryta
mot lagen? Utan konsekvenser, varför bry sig
om förbudet?

Varför är rökning fortfarande tillåtet på
balkonger, uteplatser, entréer i flerfamiljshus,
badplatser och badstränder?
Varför finns inga bestämmelser för vem som ta
hand om alla fimpar som slängs?
Under 2021 och 2022 är kommunikations
insatsen planerad för att i huvudsak genomföras
på regional och lokal nivå.

Årsdagen
av den nya
tobakslagen
1 juli

Tobaksfria
dagen
31 maj

Pressaktivitet
inför tobaksfria
dagen

Vecka 22

Pressaktivitet
inför årsdagen

Vecka 23

Vecka 24

Vecka 25

Nationella aktiviteter under 2020

Vecka 26

Vecka 27

AKTIVITETER OCH KANALER

13

Regionala och lokala kommunikationsinsatser
Genom att kombinera regionala och lokala
insatser som lyfter frågan och sprider
budskap i olika kanaler samtidigt blir
kommunikationsinsatsen mer effektiv.
Välj aktiviteter utifrån vad som fungerar bäst
i er region eller kommun. Finns annonsytor
att tillgå så använd dessa för att nå ut. Har
ni engagerade följare i sociala medier så är
en Facebook- eller Instagram-kampanj att
rekommendera. Längre fram i denna manual
finns en verktygslåda med annonser, bilder,
infografik, filmer med mera för regionala och
lokala kampanjer.
TIPS FÖR ANNONSERING:
• Annonsera i era egna kanaler, gärna både på Instagram
och Facebook. Sponsrade inlägg på Instagram och
Facebook kostar inte mycket och har en bred räckvidd.
• Annonsera gärna på platser där många befinner sig, till
exempel hållplatser, väntrum eller träningsanläggningar.
Där finns ofta tid för reflektion.
• Annonsering i lokala tidningar är effektivt för att nå
ut till många. Kom ihåg att ni kan annonsera både i
den fysiska tidningen och webbtidningen. Kontakta
lokalpressen i god tid för att undersöka möjligheterna till
rabatterat pris.

Tydlig skyltning på plats är viktigast

Sociala kanaler

Kommunikation som påverkar beteenden
blir extra effektiv om den genomförs i direkt
anslutning till situationen. Av den anledningen
är den som är ansvarig för en eller flera rökfria
utomhusmiljöer också skyldig att sätta upp
skyltar som informerar om rökförbudet på
platsen. Skyltar är därför de viktigaste verktygen
när det gäller att kommunicera om rökfria
utomhusmiljöer.

Använd även de egna sociala plattformarna så
mycket det är möjligt. Verktygslådan innehåller
omslags- och kanalbilder anpassade för Youtube
och Facebook som är färdiga att använda.

Använd gärna de kommunala och regionala
platser som kampanjen handlar om – lekplatser,
idrottsanläggningar, restauranger, entréer och
hållplatser – för att sätta upp de affischer och
skyltar som finns i verktygslådan i anslutning till
dessa platser.
TIPS FÖR PLATSKOMMUNIKATION:
• Platser där många människor rör sig är bra för synlighet,
t ex vårdcentraler, bibliotek eller mataffärer. Här finns
ofta offentliga anslagstavlor för affischer och digitala
skärmar för att visa filmerna.
• Affischerna eller klistermärken vid exempelvis offentliga
entréer och hållplatser, där många ställer sig för att röka,
är bra påminnelser om att dessa är rökfria miljöer.
• På restauranger, kaféer och serveringar hjälper våra
bordsryttare till att informera och påminna.

Förslag på inläggstexter och bilder för sociala
medier finns också i verktygslådan.
Använd gärna hashtagen #rökfrimiljö i sociala
medier. Kika gärna vad andra som medverkar i
kommunikationsinsatsen har lagt upp. Gilla, dela
och uppmuntra, tillsammans kan vi inspirera och
hjälpa varandra.
TIPS FÖR SOCIALA KANALER:
• Byt tillfälligt ut omslagsbilden på er Facebook-sida.
• Byt tillfälligt ut kanalbilden på er Youtube-kanal (om
sådan finns) samt publicera en eller alla kampanjfilmerna där.
• Publicerar ni ett inlägg inom kampanjens ramar på
Facebook, ”nåla fast” det överst på sidan så att det blir
det första besökare på er sida ser.
• Använd den stories-anpassade filmen i egna kanaler.
Fungerar för både Facebook och Instagram stories.

AKTIVITETER OCH KANALER

Digitala kanaler

Lokala samarbeten

Ni kan också välja att publicera banners på
webbplatser och i information som skickas ut
till invånarna. Banners i olika format finns i
verktygslådan.

Att samarbeta med aktörer som kan vidareförmedla våra budskap till olika grupper har
stor betydelse för spridning och långsiktighet.
Planera gärna aktiviteter tillsammans med
de som arbetar i eller ansvarar för de rökfria
miljöerna, särskilt där barn ofta vistas, till
exempel lokaltrafik, bibliotek, BVC, idrottsanläggningar och lekplatser.

Kom ihåg att även informera kollegor och
ordinarie samarbetspartner om insatsen och vad
ni planerar genom till exempel intranätet och
informationsmöten.

Finns det några lokala ambassadörer ni kan
engagera och ta hjälp av? Personer med ett
stort kontaktnät och ett välbekant ansikte där du
bor kan bidra till att skapa förståelse för varför
de rökfria miljöerna finns och fördelarna med
dem lokalt.
Det är även en fördel att nå ut genom medier
med olika tilltal och inriktning som exempelvis
press, bloggar och poddar. När eventuella
underlag till press och influencers tas fram bör
hänsyn tas till att lagförändringen togs emot
positivt av en stor majoritet av medborgarna.
Vi vill behålla den positiva attityden när vi nu
påminner om lagen och rökförbudet.

TIPS PÅ SAMARBETEN!
• Lokala företag - text eller banners på exempelvis
elektroniska fakturor, t ex vattenräkningen
• Bostadsbolag, hyresgästföreningar – affischer i
trappuppgångar
• Idrottsföreningar – inlägg på medlems-Facebook,
affischering, annonsering i programblad
• Renhållningsföretag - annonsera i almanacka eller de
informationsblad som ibland skickas ut om tider för
sophämtning eller återvinning.
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Att välja kanaler

Kanaler som når allmänheten

För att nå bästa möjliga effekt med kommunikationsinsatsen bör den sprida genom flera olika
kanaler som både kan stödja och komplettera
varandra. Dels eftersom målgruppen är bred
och använder olika sorters media, dels eftersom
effekten förstärks när målgruppen får höra
samma eller liknande budskap från flera håll.

I december 2019 genomförde Novus en undersökning bland allmänheten om innehållet och
Vilken är din allmänna inställning till rökning?
motiven
till reglerna om rökfria utomhusmiljöer
på uppdrag av0%Folkhälsomyndigheten.
De
40%
60%
80%
100%
20%
Mycket positiv som
1 % svarat att de hört talas om
respondenter
Ganska positiv
3%
den nya
tobakslagstiftningen
fick även svara på
Varken eller
14%
hur de fick kännedom om lagen. Bilden nedan
Ganska negativ
19%
som visar hur man nådde ut till allmänheten 2019
Mycket negativ
64%
ger en hintVetom
vilka kanaler som kan vara bra
ej
att kombinera för att nå ut med budskap om den
nya tobakslagen.

TIPS!
• Det är en fördel att nå ut genom medier med olika
tilltal och inriktning som exempelvis press, bloggar och
poddar. När eventuella underlag till press och influencers tas fram bör hänsyn tas till att lagförändringen
togs emot positivt av en stor majoritet av medborgarna.
Vi vill behålla den positiva attityden när vi nu påminner
om lagen och rökförbudet.

VIA TV (TOTALT 54 %)

40%

20%

100%

45%

Via sociala medier

VIA TIDNINGAR (TOTALT 45 %)
• Universitetsutbildning (49 %)
• 65–79 år (52 %)
• Hushållsinkomst 800 000 kr+ (52 %)
• Storstäder och storstadsnära kommuner (52 %)
• Boende i Stockholm (57 %)
VIA SOCIALA MEDIER (TOTALT 27 %)
• Boende i Storstäder och storstadsnära kommuner (32 %)

• Personer som röker (38 %)
• 18–29 år (45 %)

27%

Via radio

25%

Via vänner/familj/bekanta

15%

Via informationsskärmar
eller affischer på stan eller
i andra offentliga miljöer
Annat

80%

54 %

Via tidningar

• 65–79 år (68 %)

• Sambo (34 %)
60%

Via TV

• 50–64 år (62 %)

• Gymnasieutbildning (34 %)

Hur fick du kännedom om den nya tobakslagen?
Du kan välja ett eller flera svarsalternativ.
0%

15

14%
6%

Här fanns en del signifikanta skillnader mellan
olika grupper. Bland annat utmärker sig
äldre generellt att i större utsträckning svara
att de fått kännedom om lagen via TV och
tidningar, boende i Stockholm eller storstäder/
storstadsnära kommuner svarar i större
utsträckning tidningar. Personer som röker
och yngre personer svarar i större utsträckning
sociala medier.

TIPS VID MEDIAKÖP
Om du köper media kan det vara bra att tänka på följande:
• Utgå från de medier som målgruppen konsumerar,
inte vad du själv konsumerar, och välj dem som når så
många som möjligt.
• Det finns ofta möjligheter att köpa paket som ger dig
bättre pris än om du köper en enstaka annons. I ett
paket kan det till exempel ingå banners eller flera
införanden av annons.
• Många media erbjuder uppföljning vid annonsering,
vilket är värdefullt för att utvärdera insatsen.

AKTIVITETER OCH KANALER

Lokala aktiviteter för publicitet
De traditionella medierna spelade en avgörande
roll för att göra lagen känd då den infördes
1 juli 2019. Ta tillvara detta faktum och planera
pressaktiviteter vid tillfällen då frågan är aktuell,
till exempel inför Tobaksfria dagen eller inför den
nya tobakslagens födelsedag.

Här kommer några tips inför planeringen.
TIPS!
1. Möjligheterna att nå ut i lokal media ökar med en
lokal anknytning. Visa på en lokal utmaning med lokal
statistik, lokal talesperson eller annan aktuell fakta, till
exempel en situation som ändrats efter lagändringen.
Exempel: Sedan den nya tobakslagen infördes förra
sommaren har samtliga lekplatser i kommunen blivit
rökfria. En ny undersökning som Folkhälsomyndigheten
låtit göra visar dock att långt ifrån alla känner till att
rökförbudet gäller just lekplatser/En talesperson förtydligar syftet med lagen ur ett föräldra-barn-perspektiv.
2. En spektakulär eller större lokal aktivitet kan också
väcka medias uppmärksamhet. Till exempel vid ett
evenemang kopplat till en sportanläggning kan en
talesperson för sporten uttala sig om den positiva
attityden till förbudet i detta sammanhang.
3. För att skapa intresse bör budskapen formuleras
utifrån nyhetsvärde, exempelvis återstående problem
eller motsatsförhållanden i undersökningen. Du hittar
statistiken i infografiken.
4. Komplettera gärna pressinformationen med infografiken
ur verktygslådan samt relevant talesperson.
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VERKTYGSLÅDA

Verktygslåda
Här har vi samlat praktiska tips, aktivitets
förslag samt översikt över verktygs
lådans innehåll. Alla som medverkar i
kommunikationsinsatsen kan ladda ner eller
beställa tryckt material genom trycksaks
generatorn som finns på adressen:
https://can.tmgdialog.se/
Frågor eller funderingar om verktygslådan?
Kontakta kommunikatör
susanne.straat@folkhalsomyndigheten.se

Delar i verktygslådan:

Kommunicera mera!

•

Affischer

•

Annonser

•

Bordsryttare

Verktygslådan och webbplatsen
www.rokfrimiljo.nu finns tillgängliga under hela
2021 och 2022.

•

Klistermärke

•

Informationsblad

•

Banners

•

Filmer

•

Infografik

•

Bilder för webb och sociala kanaler

•

Inläggstext till sociala kanaler

•

QR-kod med hänvisning till webbplatsen
www.rokfrimiljo.nu

•

Material på flera språk!

Affischer, informationsblad, bordsryttare och
klistermärket finns även på: arabiska, dari,
engelska, somaliska, spanska, tigrinja.
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Affischer
Affischerna kan beställas i två storlekar, A3
och A4. Affischerna finns även att ladda ner
som utskriftsbar pdf. Alla affischernas budskap
fungerar överallt. Se på sid 8 vilken affisch som
med fördel kan placeras i respektive rökfri miljö.
Affischerna kan kompletteras med samarbets
partner som medavsändare i form av text
eller logotyp.
Folkhälsomyndigheten i samarbete med
länsstyrelserna är avsändare.

Allmän

Entréer

Idrottsanläggningar

Lekplatser

Uteserveringar

Busshållplatser och perronger
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Affischer på flera språk
Affischerna med budskapen Av omtanke samt
För barnen finns på arabiska, dari, engelska,
somaliska, spanska och tigrinja. Affischerna kan
beställas i två storlekar, A3 och A4. De kan även
att ladda ner som utskriftsbar pdf.

Folkhälsomyndigheten i samarbete med
länsstyrelserna är avsändare.

Arabiska

Dari

Engelska

Somaliska

Spanska

Tigrinja
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Annonser
Annonsoriginal finns i tre olika format baserade
på vanliga format för dagspress. Dessa format
är 38x65 mm, 122x178 mm och 122x88 mm.

Annonsformatet 122x88 kan kompletteras
med samarbetspartner som medavsändare
i form av text.

Lekplatser och idrottsanläggningar

Entréer och uteserveringar

Busshållplatser och perronger
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Bordsryttare
Dubbelsidiga bordsryttare i A6-storlek kan
beställas för att informera och uppmuntra till det
goda beteendet på kaféer, restauranger och
serveringar. Bordsryttaren kan kompletteras
med samarbetspartner som medavsändare i
form av text eller logotyp.
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Bordsryttare
på flera språk
Dubbelsidiga bordsryttare i A6-storlek med
budskapet Av omtanke finns att beställa på
arabiska, dari, engelska, somaliska, spanska
och tigrinja.
Folkhälsomyndigheten i samarbete med
länsstyrelserna är avsändare.

Arabiska

Dari

Engelska

Somaliska

Spanska

Tigrinja
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Klistermärke
Det finns klistermärken i två färgställningar i
storleken 20 cm att beställa. De kan sättas
upp på busshållplatser, i entréer, utanför
evenemangshallar och liknande ställen för att
informera om den nya lagen.

Klistermärke blå

Klistermärke gul
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Klistermärken
på flera språk
Det finns klistermärken i två färgställningar i
storleken 20 cm att beställa för att informera om
den nya lagen till exempel utanför entréer, vid
busshållsplatser och perronger. Klistermärkena
finns på arabiska, dari, engelska, somaliska,
spanska och tigrinja.

Arabiska

Dari

Engelska

Somaliska

Spanska

Tigrinja
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Informationsblad
på flera språk
Dubbelsidigt informationsblad i A4-storlek
finns att beställa eller som utskriftbar pdf
i tryckgeneratorn.

Informationsbladet finns på arabiska, dari,
engelska, somaliska, spanska och tigrinja.

Arabiska

Dari

Engelska

Somaliska

Spanska

Tigrinja
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Banners
Det finns en uppsättning webb-banners i tre
fasta storlekar med huvudbudskapet. Här finns
också en banner för varje rökfri miljö i en storlek.
Banner-annonserna kan användas på till
exempel kommunens intranät och webbplats,
samarbetspartners webbplatser eller andra
webbsidor där vi kan nå målgruppen vuxna som
möter barn i familj, arbete eller fritid.
Allmän A

Allmän B

Lekplatser och idrottsanläggningar

Entréer och uteserveringar

Andra bannerformat
Samtliga banners finns också i trycksaksgeneratorn:
•
•
•
•
•

336x200
480x280
980x120
200x336
320x320

Busshållplatser och perronger

26

VERKTYGSLÅDA

27

Filmer
Det finns flera filmer som kan laddas ned och
visas på TV-skärmar, webbplatser och sociala
medier inom ramen för kommunikationsinsatsen
Rökfri miljö. Den längre 56-sekundersfilmen
förklarar övergripande den nya lagen. De korta
15-sekundersfilmerna handlar om varje rökfri
miljö. Filmerna finns med eller utan musik
respektive tal. Filmerna som har har tal samt
undertexter som valbart alternativ möter tillgänglighetskraven för offentliga myndigheter.

Hämta eller se filmerna?

Vill du lägga till avsändare på filmen?

Filmerna laddas ned från trycksaksgeneratorn
eller ses på
https://www.youtube.com/folkhalsomyndigheten

Om du vill lägga till en lokal avsändare i
filmens slutbild kan du kontakta Folkhälso
myndighetens kommunikationsbyrå Le Bureau
på anna@lebureau.se. Kostnader för sådan
anpassning står du som beställare för. Att lägga
till avsändare är den enda ändring som får göras,
filmerna får inte justeras på något annat sätt.
Filmen ska godkännas av Folkhälsomyndigheten
före publicering.

Allmän film

Entréer

Idrottsanläggningar

Uteserveringar

Busshållplatser och perronger

Lekplatser

VERKTYGSLÅDA

Infografik
Infografik är ett bra sätt att väcka intresse,
förklara statistik och förstärka våra budskap.
De kan användas i sociala kanaler, på länsstyrelsers, kommuners, regioners eller samarbetspartners webbplatser, eller andra webbplatser
där vi når målgruppen vuxna som möter barn i
familj, arbete eller fritid.

Grafik A

Grafik B

Grafik C
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Bilder för webb och
sociala kanaler
Det finns sex bilder som kan användas som
pressbilder, till webbplatser och i sociala medier
inom ramen för kommunikationsinsatsen.

Lekplatser

Entréer

Idrottsanläggningar

Uteserveringar

Busshållplatser och perronger

Allmän illustration
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Inläggstext till
sociala kanaler
Texterna kan med fördel användas tillsammans
med den bild eller film som fokuserar på
respektive plats.

TVÅ INLÄGGSTEXTER TILL UTESERVERINGAR:

TVÅ INLÄGGSTEXTER TILL LEKPLATSER:

Nu är det rökfritt på både kaféers och restaurangers uteserveringar. Visst är det bra!

Behöver du uppslag till fler formuleringar så utgå
gärna från innehållet på www.rokfrimiljo.nu

Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler
rökfria utomhusmiljöer? Uteserveringar på
kaféer och restauranger till exempel. Det gör
att både barn och vuxna nu kan vistas nästan
överallt utan att besväras av rök. Bra eller hur!

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria
utomhusmiljöer. Nu kan både barn och vuxna
vistas på lekplatser utan att utsättas för rök.
Av omtanke om barnen!

TVÅ INLÄGGSTEXTER TILL ENTRÉER:

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria
utomhusmiljöer. Bland annat är nu allmänna
entréer rökfria. Alltid. Bra och omtänksamt.
Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler
rökfria utomhusmiljöer? Bland annat vid entréer
till lokaler och andra utrymmen som allmänheten
har tillgång till. Det gör att både barn och vuxna
nu kan vistas nästan överallt utan att besväras
av rök. Bra eller hur!

Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler
rökfria utomhusmiljöer. På lekplatser bland
annat. Det ger barnen frihet att vistas där utan
att utsättas för rök. På köpet undviker vi att barn
blir nyfikna på rökning.
TVÅ INLÄGGSTEXTER TILL IDROTTSPLATSER:

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria
utomhusmiljöer. Nu kan både barn och vuxna
vistas på idrottsplatser utan att besväras av rök.
Bättre förutsättningar för bra prestationer.
Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler
rökfria utomhusmiljöer. På idrottsplatser bland
annat. Stor trivsel, större frihet och bättre
möjlighet till maxade prestationer.

VERKTYGSLÅDA

TVÅ INLÄGGSTEXTER TILL BUSSHÅLLPLATSER

EN INLÄGGSTEXT OM ATT RÖKFRIA MILJÖER

OCH PERRONGER:

STÖTTAR DEM SOM VILL SLUTA RÖKA:

Tid för avgång mot rökfria hållplatser och
perronger. Den nya tobakslagen har nämligen
gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Nu kan både
barn och vuxna vänta på bussen, spårvagnen
och tåget utan att besväras av rök. Bra start på
resan, helt enkelt.

Vill du sluta röka? Heja dig! Här kommer goda
nyheter – sedan en tid tillbaka finns fler allmänna
platser där du inte riskerar att utsättas för rökning:

Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler
rökfria utomhusmiljöer? På busshållplatser
och perronger bland annat. För att alla ska ha
möjlighet att resa kollektivt.
TVÅ ÖVERGRIPANDE INLÄGGSTEXTER
OM RÖKFRI MILJÖ:

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria
utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna
nu kan vistas nästan överallt utan att besväras
av rök. Bra, eller hur!
Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler
rökfria utomhusmiljöer. Det betyder att alla
former av rökning är förbjuden på lekplatser,
uteserveringar, busshållplatser, perronger och
vid entréer och idrottsanläggningar. Av omtanke!

•
•
•
•
•
•

Lekplatser
Idrottsanläggningar
Entréer
Uteserveringar
Busshållplatser
Perronger

Behöver du hjälp att sluta röka? Kontakta
primärvården eller din företagshälsovård, besök
slutarokalinjen.se eller sök på ”sluta röka” på
1177.se.

31

VERKTYGSLÅDA

QR-kod
En QR-kod till mer information på webbplatsen
www.rokfrimiljo.nu finns som bild för den som vill
lägga in den på andra ställen.
Allt material i insatsen hänvisar till webbplatsen
där vi samlar mer information, fakta och svar på
vanliga frågor. På webbplatsen hänvisar vi också
personer som vill sluta röka vidare till bland
annat Sluta röka-linjen.

QR-kod till
www.rokfrimiljo.nu
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Att hämta och beställa material
i trycksaksgeneratorn
I trycksaksgeneratorn kan du hämta eller
beställa tryckt material. Du hittar tjänsten här
https://can.tmgdialog.se/
Logga in och följ de enkla instruktionerna.
Du kan välja mellan att beställa trycksaker direkt
genom trycksaksgeneratorn eller ladda hem en
högupplöst fil som du skickar till annat tryckeri.
Allt material går också att ladda ner som lågupp
lösta pdf-filer för att till exempel visa andra eller
lägga upp på webbplats.
Observera att alla beställningar som görs via
trycksaksgeneratorns tryckeri måste faktureras
den egna organisationen.

I TRYCKSAKSGENERATORN FINNS:
• Affischer
• Annonser
• Bordsryttare
• Klistermärke
• Informationsblad
• Banners
• Länkar till filmerna
• Infografik
• Bilder för webb och sociala kanaler
• Inläggstexter till sociala kanaler
• QR-kod med hänvisnig till www.rokfrimiljo.nu
• Manual för kommunikationsinsatser
• Information om tryckpriser

Tänk på att tiden från beställning till
leverans av trycksaker är cirka 14 dagar.

Tryckpriser trycksaksgeneratorn
Tryckpriser finns i trycksaksgeneratorn. Räkna
med leveranstid på cirka 14 dagar.
TIPS!
• Är ni flera aktörer som ska samarbeta kring Rökfri
miljö? Bilda en arbetsgrupp och sambeställ gemensamt
material från trycksaksgeneratorn så blir arbetet både
billigare och smidigare.

34

Mer kunskap om rökfria miljöer
HÄR HITTAR DU MER INFORMATION
OM RÖKFRIA MILJÖER:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotikadopning-tobak-och-spel-andts/tobak/
rokfria-miljoer/
HÄR HITTAR DU SVAR PÅ VANLIGA
FRÅGOR OM NYA LAGEN OM TOBAK OCH
LIKNANDE PRODUKTER:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotikadopning-tobak-och-spel-andts/tobak/
ny-lag-om-tobak-och-liknande-produkter/
faq-nya-lagen-om-tobak-och-liknande-produkter/
HÄR HITTAR DU INFORMATIONSBLAD OM DE NYA
REGLERNA OM RÖKFRIA MILJÖER UTOMHUS:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/n/nya-reglerom-rokfria-utomhusmiljoer-fran-och-med-den1-juli-2019/
HÄR HITTAR DU INFORMATIONSBLAD
OM HUR RÖKFRIA UTOMHUSMILJÖER
FÖREBYGGER OHÄLSA:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
publicerat-material/publikationsarkiv/r/
rokfria-miljoer-forebygger-ohalsa/

E-utbildning om rökfria utomhusmiljöer
Vi har också tagit fram en e-utbildning om lagen
om tobak och liknande produkters regler om
rökfria utomhusmiljöer som riktar sig till dig som
behöver en introduktion till bestämmelserna.
Utbildningen, som tar cirka 20 minuter att
genomföra, ger en överblick över de rökfria
miljöerna, förklarar syftet med bestämmelserna
och vad som gäller för de rökfria miljöerna samt
hur ansvaret för att upprätthålla dem ser ut.
Frågorna i avsnitten är avsedda att hjälpa dig att
resonera kring reglerna. Det är därför viktigt att
du läser svarstexterna.
Du hittar e-utbildningen på https://e-utbildningar.
folkhalsomyndigheten.se/ och efter att ha skapat
ett konto så kan du genomföra utbildningen hur
många gånger du vill. Har du en äldre version
av Internet Explorer? Kursen fungerar bäst i
uppdaterade versioner, så testa i så fall gärna
Chrome eller Edge.

Kontaktuppgifter
Vid frågor om kommunikation:
Susanne Strååt
susanne.straat@folkhalsomyndigheten.se
010-205 29 71
Vid frågor om tobak och rökfria miljöer:
mejla till
tobaks_prevention@folkhalsomyndigheten.se

