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HØRING AV FORSLAG OM Å INNFØRE KOMBINASJONSADVARSLER (TEKST
OG BILDE) PÅ TOBAKKSPAKNINGENE

Det vises til brev av 07.05.09 hvor Departementet fremmer et forslag om å innføre
kombinasjonsadvarsler (tekst og bilde) på tobakkspakningene.

Det foreligger etter hvert en betydelig mengde eksperimentelle studier som tilsier at
bildeadvarsler er mer effektive enn tekstadvarsler. Studiene har vist at bilder bedrer evnen til å
huske teksten som følger med, og at de oftere enn tekstadvarsler blir tatt i betraktning når
røykere gjør vurderinger og beslutninger om egen røyking. Det er også vist at røykere selv
anser bildeadvarsler som mer effektive enn tekstadvarsler, og bildeadvarslene øker motivasjon
og intensjon i forhold til røykeslutt.

Etter introduksjonen av helseadvarsler i land som Canada og Australia har det blitt
gjennomført en rekke populasjonsbaserte surveys for å sammenligne effektiviteten til tekst- vs
bildeadvarsler. Funnene er konsistente med de fra de eksperimentelle studiene: grafiske
advarsler har større sannsynlighet for å bli sett og lest av røykere, er assosiert med sterkere tro
på helserisiko knyttet til røyking og med økt motivasjon til å slutte. Det er også vist at grafiske
advarsler er mer effektive for å påvirke unge fra å begynne å røyke.

Undersøkelser har også vist at bildeadvarsler opprettholder sin effekt lengre enn
tekstadvarsler, de blir altså ikke så raskt 'oppbrukte' på den måten at folk slutter å legge
merke til dem og bry seg om budskapet. Til sist tyder forskning på at denne typen advarsler
også kan redusere den reklameeffekten som pakkedesignet i seg selv har.

En undersøkelse som ble gjennomført her på SIRUS i 2006 viste at bruk av sterke bilder som
helseadvarsler (da i forbindelse med kampanjefilmer og —bilder) er effektivt. Det er imidlertid,
i likhet med de anbefalingene som ble gitt da, viktig å understreke betydningen av at
fryktvekkende budskap må følges opp av informasjon om hvordan helseskadene kan unngås
og hvor man kan henvende seg for å få hjelp til å slutte å røyke.
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Med dette kunnskapsgrunnlaget som bakgrunn viI SIRUS uttrykke klar støtte tiI forslaget om
innføring av kombinasjonsadvarsler på sigarettpakkene.
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