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Elevmaterial 
Informationskampanj!
Ert uppdrag:  Alkohol bland ungdomar är ett problem i samhället. Ni har som reklambyrå fått 
i uppdrag att ta fram en informationskampanj riktad till Sveriges alla ungdomar upp till 18 
år. Ni ska få målgruppen att ta till sig budskapet och att välja att avstå alkohol helt och hållet 
fram till 18 års ålder. 

Gör så här: 
Steg 1, Kom igång 

• Välj vilken information ni ska sprida 

• Research: 
- Sök information i tidningar och på Internet. 
-  Genomför en undersökning bland eleverna på skolan för att ta reda på var dagens 

ungdom står idag. Genom att fråga 3-5 ungdomar om vad de tycker i frågan får man en 
hygglig bild av hur kampanjen kan utformas. 

Steg 2, Genomförande 

Välj hur budskapet skall förmedlas tidningsannons/affisch, radio- eller TV-kampanj: 

• Annonsering i tidning eller affisch utomhus. Skapa bildlösningar, rubriker, texter mm. 
Använd fotografier och illustrationer.

• Radio eller musikslinga. Skriv ett manus för replikerna/texten, ljudet och musiken. Tänk 
på att reklamen inte bör vara längre än 20 sekunder.

• Reklamfilm. Skriv ett manus för replikerna, ljudet, musiken och bilderna. Tänk på att 
reklamen inte bör vara längre än 20 sekunder. 

Steg 3,  Slutför och presentera:

• Förbered en presentation av kampanjen och presentera den för klassen. 

• Kom ihåg att motivera varför ni har valt just den lösningen och idén. 

Bra sökvägar 

konsumentverket.se
can.se
hallakonsument.se 
folkhalsomyndigheten.se 
efrd.org  

goda.dk 
drinkwise.se
mediasmart.se
berattafor100andra.se 

http://www.konsumentverket.se
http://www.can.se
http://www.hallakonsument.se
http://www.folkhalsomyndigheten.se
http://www.efrd.org
http://www.goda.dk
www.drinkwise.se
http://www.mediasmart.se
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Berätta om er kampanjidé:
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• Varför tror du att vissa föräldrar tillåter sina barn att testa alkohol trots att de inte får 
handla själva innan de är 18 år? 

• Varför tror du att lagen säger att personer under 18 år inte får köpa alkohol på krogen?

• Skulle det orsaka några problem om barn och ungdomar tilläts att köpa alkohol? Vilka 
problem skulle det i så fall få och för vem skulle det bli ett problem? 

• Om du fick bestämma, skulle du då vilja ändra lagen? Hur och varför då?

Svara på följande frågor: 
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