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FÖRORD

Notatet har utarbetas på uppdrag av NTF.

Målet har varit att utifrån en litteraturgenomgång försöka sammanfatta

några viktiga huvuddrag vad gäller kunskapen om effekter av

informationsâtgärder. Redovisningen vänder sig till NTF-personal, som

arbetar praktiskt med trafiksäkerhetsinformation.



OM TRAFIKSÄKERHETSINFORMATION

l ATT HA REALISTISKA FÖRVÄNTNINGAR
- eller vad kan man uppnå med information?

Numera har väl de flesta insett att det är svårt att förändra någons beteende eller få någon
att byta åsikt med enbart information. Det är också därför man oftast inte lyckas få några*
bestående och långvariga effekter. De effekter man kan iaktta, tex att man
uppmärksammat informationen, upphör ofta när informationen upphör. Av denna
anledning bör informationsåtgärder ha längre varaktighet (minst ett år).

Det mesta man således kan förvänta sig av informationsåtgärder är i de flesta fall tex
ökade kunskaper om lagar och regler eller riskerna med ett visst beteende.

När vi diskuterar olika slags effekter måste vi skilja mellan sådana som

a) vi kan se och mäta direkt i t ex förändringar av
kunskaper, attityder och beteenden och

b) vi inte kan se och mäta direkt d v s gradvisa
förändringar Över längre tid, t ex att man vänjer
sig vid att acceptera riskerna med att cykla utan
hjälm.

Det är dock bland dessa senare (b) man numera insett att effekterna av information oftast
står att finna.

Att helt förändra eller omvända en persons kunskaper, åsikter eller beteende (jfr punkt a
ovan) är givetvis mycket svårare än att bara förstärka en redan påbörjad förändring.
Informationen får här en uppgift att påskynda denna förändring. Det är här som man
också vågar påstå att informationsåtgärder både är billiga och effektiva!

Det är dock lättare att förändra kunskaper och icke-vanemässiga beteenden än åsikter och
vanebeteenden (t ex att röka). Det är också lättare att få effekter om förändringen inte
innebär någon ansträngning (ekonomisk, fysisk eller psykisk) för individen. Om
förändringen dessutom har personliga, positiva konsekvenser för individen har man
större chans att lyckas.

Bättre förutsättningar att få informationen uppmärksammad har man om man kombinerar
den med andra typer av aktiviteter t ex tävlingar, demonstrationer, priser och rabatter av
olika slag. Den kombination av åtgärder som har mest väldokumenterad effekt är
information och lagstiftning.

En orsak till bristande effekter av information kan vara att den inte tillför någon ny
kunskap. Vi vet ju t ex att det blir allvarliga skador om man inte använder hjälmen när
man råkar ut för en cykelolycka. Men eftersom de flesta anser det är liten sannolikhet för
att just de ska drabbas, får således informationen inte någon effekt.

Att all påverkan tar tid vet vi ju redan. Det största misstaget vi kan göra är att vänta oss
snabba effekter.



2 MÅL, MEDIA OCH BUDSKAP

Vid alla typer av informationsåtgärder är idealet att man

1 noga identifierar och specificerar målgruppen (1 v 5
vilka personer ska vi vända oss till

2 i förväg kontrollerar ('t ex med telefonintervjuer)
vilka media målgruppen använder (1 v s hur når vi
målgruppen bäst (broschyr, TV, radio etc)

3 kontrollerar vilka vanor, kunskaper, attityder samt
vilken livsstil dessa personer har (kan samordnas
under punkt 2 ovan)

4 använder sig av informationen i a - c ovan för att
utforma och anpassa kampanjmaterielet

5 förtestar olika förslag på ett urval av målgruppen
för att välja ut endast det bästa

6 skickar ut informationen i de media som passar mål-
gruppen och vid de tidpunkter då man bäst kan nå den

Det är mycket viktigt att man når fram till målgruppen och riktar sin information enbart
till dessa personer. '

Enstaka informationsinsatser eller korta kampanjer har troligen mycket liten effekt. Som
vi redan nämnt bör en kampanj ha en varaktighet om minst ett år. Effekterna visar sig
efter ännu längre tid.

Att man uppmärksammat en kampanj eller ökat sina kunskaper behöver inte betyda att
man ändrat sin åsikt eller attityd.

Om man ändrar sin åsikt eller attityd betyder detta i sin tur inte att man därmed
automatiskt ändrar sitt beteende.

Innehållet eller budskapet är oerhört viktigt. Ett dåligt innehåll kan istället ge negativa
effekter, vilka dessutom förstärks varje gång meddelandet upprepas. Därför är det också
mycket viktigt att testa budskapet innan man går ut i stor skala.

Om man ser till budskapets innehåll verkar det som broschyrer med realistisk
information om tex olyckor, det som ofta kallas skräckpropaganda, har bäst effekt på
ungdomar (< 25 år). Vänder man sig till en äldre publik är temat "familjeansvar" bäst i
broschyrer. Faktainformation har lika stor effekt som information som anspelar på
känslor. Båda angreppssätten har bäst effekt om ansatsen är seriös. Humor är inte
trovärdigt. Känsloladdade filmer fastnar bättre i minnet än filmer som enbart innehåller
fakta. Speciellt de med lite udda innehåll.

Summerar vi de mest effektiva ansatsema finner vi att faktainformation med inslag av
"skräck" är mest effektiv. Därefter kommer information som anspelar på familjeansvar
gärna presenterad av någon "kändis". Allt genomfört med nya grepp för att öka
hågkomsten.



Affischer om trafiksäkerhet har bäst effekt d v 5 kommer man ihåg bäst, om de ger en
känslomässig chock. Effektiva kan också affischer med "moraliserande" budskap vara.
De som har "lyckliga" budskap är inte särskilt effektiva och minst effekt har de som
enbart informerar. Det bästa är att använda fotografier vid affischering - de talar för sig
själva!

Informationen måste ta hänsyn till följande

a) de personer man riktar sig till måste känna sig
utsatta för ett reellt hot om att skadas eller dödas
t ex om de inte använder hjälm. Informationen måste
vara så utformad att de som blir utsatta för den
känner att hotet faktiskt kan gälla dem själva

b) konsekvenserna av att t ex inte använda hjälm måste
vara tillräckligt allvarliga för individen själv.
Vad skulle det t ex innebära för mig och min familj
om jag blev skadad eller om jag dog - fysiskt,
psykiskt, socialt och ekonomiskt?

2.] Vilket medium är bäst?

TV brukar ju alltid framhållas som det oslagbart bästa mediet när det gäller att föra ut
information. Naturligtvis är det sant att TV har störst genomslagskraft och räckvidd,
åtminstone om man ser till effekter efter kort tid. '

Annonsering i tidningar är däremot ett medium som man kan erinra sig efter längre tid
och ger således en annan effekt.

Lågprismedia av typ broschyrer och affischer skall dock inte föraktas. Med dessa når
man många människor till ett mycket lågt pris genom att t ex skicka med en broschyr i
bilbesiktningsinfonnationen. Kombinerar man denna fördel i spridning med ett nytt och
fräscht broschyrutförande, så att den verkligen uppmärksammas, blir detta ett mycket
ekonomiskt sätt att föra ut information.

Radiomediet är heller inte att förakta. Man når stora grupper som t ex inte nås via TV
(ungdomar med bil) och under andra tidpunkter på dygnet. TV-mediets stora fördel är ju
kombinationen av bild och ljud. Detta förutsätter ju att man ser TV-bilden. I annat fall
har TV:n samma funktion som radion.

En användning av flera media samtidigt ökar givetvis möjligheterna att nå fler personer
och fler grupper med samma budskap.



3 VARFÖR ÄR DET sÅ SVÅRT ATT ÄNDRA SIG?

Våra värderingar eller våra inre styrmekanismer talar om för oss vad som är fel eller rätt.
Dessa påverkas främst genom personlrga kontakter.

Våra kunskaper påverkas genom information och utbildning.

Våra erfarenheter får vi genom handlingar i olika situationer. Efter en tid Övergår dessa
kunskaper och erfarenheter till värderingar.

De normer och regler som finns i samhället kan förändras och då är det individens
erfarenheter, genom handlingar, som oftast skapar individens värderingar. Som vi förstår
skiftar dessa kraftigt från individ till individ.

Hur vi uppfattar informationsåtgärder bestäms också av hur väl informationen passar in i
vårt redan befintliga system av kunskaper, erfarenheter och värderingar, oavsett om dessa
är riktiga eller inte. Passar informationen inte in i våra tidigare värderingar och
kunskaper måste vi antingen förändra dessa eller helt förkasta den nya informationen.
Om t ex informationen innehåller nya kunskaper som motsäger mina tidigare kunskaper
och vanehandlingar, blir motståndet mot förändring mycket stort. Detta är en av
orsakerna till att informationsåtgärder som syftar till att förändra kunskaper, attityder och
beteenden ofta inte har någon effekt.

Men är påverkan tillräckligt stark och individen tar_ den till sig och bearbetar den så att
den nya kunskapen stämmernöverens med den tidigare, kan en förändring av värderingar
och beteenden vara möjlig. Ar inte påverkan tillräckligt stark kommer den nya
informationen att förkastas och "kampanjen har ej haft någon effekt".

Och som vi redan nämnt är det mycket enklare att förstärka ett redan existerande
beteende - oavsett det är riktigt eller felaktigt - än att ändra det!
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