
Kommunikations-
kampanjer för  
trafiksäkerhet

HANDBOK FÖR DESIGN, GENOMFÖRANDE OCH UTVÄRDERING 
(FÖRKORTAD VERSION)

ON THE MOVE
Bättre tra�ksäkerhet i EU

Campaigns and 
Awareness-Raising Strategies
in Traffic Safety



Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2010

ISBN 978-92-79-15447-8
doi: 10.2832/88136

© Europeiska unionen, 2010
Kopiering tillåten med angivande av källan.

© (fullständig version) Belgiska trafiksäkerhetsinstitutet (IBSR-BIVV), 2009

Printed in Belgium

Den här rapporten togs fram av CAST-konsortiet för ett projekt som medfinaniserades av Europeiska  
kommissionen och representerar konsortiets syn på kommunikationskampanjer för trafiksäkerhet.  
Denna syn har inte antagits eller på något sätt godkänts av Kommissionen och ska inte tolkas som  
en redovisning av Kommissionens syn.

Europeiska kommissionen garanterar inte att uppgifterna i den här rapporten är korrekta och tar heller  
inget ansvar för något bruk av dem.

Författare:

Patricia Delhomme, Werner De Dobbeleer, Sonja Forward, Anabela Simões, Giannis Adamos, Alain Areal, Julien 
Chappé, Chloe Eyssartier, Peter Loukopoulos, Teti Nathanail, Suzanne Nordbakke, Heiko Peters, Ross Phillips, 
Maria Pinto, Marie-Frédérique Ranucci, Gian Marco Sardi, Jose Trigoso, Truls Vaa, Knut Veisten, Esther Walter.

Projektsamordnare:

Ankatrien Boulanger
Belgian Road Safety Institute
tel.: +32 2 244 15 11
e-mail: info@ibsr.be
web: www.ibsr.be



3

HANDBOK FÖR UTFORMNING, GENOMFÖRANDE OCH UTVÄRDERING AV KOMMUNIKATIONSKAMPANJER OM TRAFIKSÄKERHET

Detta häfte är en förkortad version av CAST-handboken för 
utformning, genomförande och utvärdering av kommunika-
tionskampanjer om trafiksäkerhet (1).

Om CAST-projektet

CAST (Campaigns and Awareness-Raising Strategies in Traffic 
Safety) är ett riktat forskningsprojekt som stöds av Europeiska 
kommissionen. Det startades som ett led i kommissionens  
strävan att förbättra trafiksäkerheten med hjälp av effektivare 
trafiksäkerhetskampanjer. CAST-projektet, som pågick mellan 
2006 och 2009, gällde utveckling av tre verktyg för att ge kam-
panjmakare praktisk hjälp. Tillsammans ger verktygen tydliga 
anvisningar för utformning och utvärdering av trafiksäkerhets-
kampanjer. Verktygen är: 

 > en handbok för utformning, genomförande och utvärdering 
av trafiksäkerhetskampanjer (1); 

 > ett utvärderingsverktyg (2), avsett att vara till hjälp vid 
bedömning av kampanjens effektivitet;

 > ett rapportverktyg (3), som beskriver hur en fullständig och 
standardiserad kampanjrapport skrivs (*). 

CAST-projektet genomfördes av ett konsortium av 19 partner 
och samordnades av Belgiens trafiksäkerhetsinstitut (IBSR-
BIVV). Alla större europeiska organisationer med kunskaper om 
och erfarenhet av trafiksäkerhetskampanjer medverkade –  
projektet samlade alltså expertis från hela EU.

Mer information om CAST-projektet finns på CAST:s webbplats, 
www.cast-eu.org

Förord

(*) Mer information om CAST-verktygen finns längst bak i detta häfte.
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Inledning

utformar, genomför och utvärderar trafiksäkerhetskampanjer. 
Därför finns det ett verkligt behov av en handbok som kan 
hjälpa dem som arbetar med trafiksäkerhetskampanjer att för-
bättra effektiviteten i eventuella framtida kampanjer.

Vi menar att framtida trafiksäkerhetskampanjer kan dra nytta  
av de framsteg som gjorts inom forskningen. Deskriptiva under-
sökningar och metaanalyser visar exempelvis att kampanjer  
har större möjlighet att bli framgångsrika om de fokuserar på ett 
enda, väldefinierat ämne och riktar sig till en specifik målgrupp. 
Det är också viktigt att kampanjen baseras på omfattande forsk-
ning och relevanta teoretiska modeller. Denna kunskap kan vara 
till hjälp för att förstå vad som påverkar problembeteendet men 
också vid utformningen av kampanjbudskapet. Med hjälp av 
social marknadsföring bör dessa inslag integreras i en bredare 
strategi för att påverka trafikanters beteende. Ett grundläggande 
krav för en framgångsrik kampanj är ett nära samarbete mellan 
kampanjmakare, forskare och beslutsfattare. Det underlättar 
också mycket om var och en av dessa aktörer har förståelse  
för de övrigas perspektiv.

Oavsett om en kampanj får positiva eller negativa effekter 
bör resultatet spridas till en bred publik med hjälp av en slut-
rapport. Systematisk rapportering om tidigare kampanjer kan 
ge värdefulla bidrag till framtida initiativ. När det gäller att 
identifiera viktiga faktorer som kan lägga grunden för fram-
gång i framtiden kan det också vara till hjälp att använda sig 
av litteratur studier och metaanalyser, som ger information 
om liknande undersökningar.

Varför en handbok om 
trafiksäkerhetskampanjer?

Regeringar och myndigheter på olika nivåer satsar mycket 
resurser på att förändra trafikanters beteende. Trafiksäkerhets-
kampanjer anses av många vara ett av de viktigaste sätten att 
få trafikanter att anamma ett säkert beteende. De är vid sidan 
av övervakning och vägteknik ett viktigt redskap som kan 
användas av dem som ansvarar för säkerheten på vägarna. 
Men hur mycket vet vi egentligen om trafiksäkerhetskampan-
jer, utöver specifika nationella särdrag? Kan vi verkligen säga 
att de är framgångsrika när så få ordentliga utvärderingar av 
kampanjer genomförts? Utan noggrann utvärdering och rap-
portering av resultat är det mycket svårt för oss att dra lärdom 
av det som gjorts vilket i sin tur skulle kunna hjälpa oss att 
utforma bättre kampanjer i framtiden. En väl genomförd 
utvärdering kan också belysa vikten av kampanjer, vilket i sin 
tur kan få betydelse för framtida finansieringar.

Syftet med den handbok (1) som tagits fram i samband med 
CAST-projektet är att förse kampanjmakare med ett utförligt 
och användbart verktyg för utformning, genomförande och 
utvärdering av trafiksäkerhetskampanjer. De praktiska rekom-
mendationerna bygger inte bara på intervjuer med kampanj-
makare, reklambyråer och forskare i och utanför Europa, utan 
även på en litteraturgenomgång och egen erfarenhet. Såvitt 
vi vet finns det inte många handböcker som beskriver hur tra-
fiksäkerhetskampanjer skall genomföras, och inga förkortade 
versioner. Det är alltså ont om litteratur som beskriver hur man 
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Vilket slags kampanjer inriktar vi oss på?

Vi inriktar oss inte uteslutande på massmediekampanjer.  
Med utgångspunkt i tidigare definitioner har CAST-konsortiet 
definierat trafiksäkerhetskampanjer som: „ett målmedvetet för-
sök att informera, övertyga och motivera allmänheten (eller delar 
av allmänheten) för att ändra deras uppfattning och/eller bete-
ende i syfte att förbättra trafiksäkerheten och med hjälp av orga-
niserade kommunikationsaktiviteter i specifika medier, under en 
bestämd tidsperiod, ofta i kombination med andra trafiksäkerhets-
höjande åtgärder (övervakning, utbildning, lagstiftning, ett ökat 
personligt engagemang, belöningar osv.).”.

Kommunikationskampanjer om trafiksäkerhet har fem huvud-
sakliga målsättningar:
1) att informera om ny eller ändrad lagstiftning;
2) att förbättra kunskapen och/eller medvetenheten om nya 

fordonsbaserade system, risker osv. och lämpliga förebyg-
gande beteenden;

3) att förändra bakomliggande faktorer som man vet påver-
kar trafikanters beteende;

4) att förändra problembeteenden men i vissa fall även  
vidmakthålla det ’goda’ beteendet som vittnar om ett 
säkerhetsmedvetande;

5) att minska antalet olyckor och skadeeffekt.

Sett ur ett pragmatiskt perspektiv kan ett sjätte mål läggas till, 
som dock ofta anses underförstått:
6)  att informera trafikanter om att myndigheterna har  

identifierat riskfyllda trafikbeteenden och gjort det till en  
prioritering att begränsa dem. 

På så sätt kan även trafiksäkerhetskampanjen främja myndig-
heternas trafiksäkerhetspolitik.

Sex grundläggande steg som  
vägleder dig genom processen

Utgångspunkten för varje åtgärd för att förbättra trafiksäker-
heten startar med en identifiering av problemet. Den kan ofta 
göras genom att titta på tillgänglig statistik (t.ex. trafikolyckor, 
förseelser). Problemet bör sedan analyseras ytterligare för att 
avgöra om en kommunikationskampanj om trafiksäkerhet kan 
vara en lösning. Om du kommer fram till att så är fallet, över-
väg då om en kommunikationskampanj i sig själv är tillräcklig 
för att åstadkomma den önskade förändringen, eller om den 
behöver stödjas av andra aktiviteter (t.ex. ökad övervakning). 

Även om du kommer fram till att en kommunikationskampanj 
skulle bidra till att lösa problemet, åtminstone till viss del,  
kanske du ändå är osäker på hur du ska gå vidare. Du kanske  
är rädd att uppgiften blir för svår – men var lugn, du har antag-
ligen mer kunskap och erfarenhet än du tror. Du kommer också 
att se att det finns hjälp att få, antingen från kolleger eller från 
andra partner i kampanjteamet. 
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2
Analysera  

situationen

1
Komma i gång

3
Utforma  

kampanjen och 
utvärderingen

4
Genomföra 

förstudien och 
sjösätta kampanjen

5
Slutföra  

utvärderingen
och dra slutsater

6
Skriva  

slutrapporten

Figur 1: Steg vid utformning, 
genomförande och utvärdering  
av en kommunikationskampanj  
om trafiksäkerhet

Du kan följa sex grundläggande steg som vägleder dig genom 
processen med att utforma, genomföra och utvärdera din tra-
fiksäkerhetskampanj (se figur 1). Genom dessa steg kan du upp-
datera din kunskap, spara tid och pengar och få struktur på 
arbetet. För tydlighetens skull presenteras stegen i en bestämd 
ordning. Du bör dock vara medveten om att de är beroende 
av varandra och inte nödvändigtvis måste genomföras just  
i den ordning som de presenteras i. En trafiksäkerhetskampanj 
bör definitivt vägledas av viktiga beslut om allt från det över-
gripande syftet till specifika mål, från strategi och kampanjstart 
till slutlig utvärdering. Effektiva beslut och bästa möjliga arbete 
i ett skede kräver normalt information från ett tidigare skede. 
Men i vissa fall kan det också vara tvärtom. Det innebär att ett 
visst steg kan behöva gås igenom på nytt och vidareutvecklas.

När de sex stegen har genomförts är cykeln fullbordad. Dina 
slutsatser från kampanjen och utvärderingen ger dig den infor-
mation du behöver för nästa kampanjcykel.

I följande avsnitt utvecklas de grundläggande stegen med 
hjälp av olika undergrupper. 
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Innan kampanjen utformas måste du samla in bak-
grundsinformation om problemet. Data måste inhäm-
tas som beskriver vad som bidrar till problemet,  
de kategorier av trafikanter som berörs och det sam-
manhang där problemet förekommer. Därefter måste 
du leta efter kampanjpartner och intressenter som kan 
stödja din kampanj och/eller ingå i kampanjteamet.  

1 Identifiera och definiera problemet

Problemet identifieras med hjälp av data om olyckor, förseelser 
(observerade eller självrapporterade) och aktuella händelser.

2 Analysera sammanhanget

En analys av de övergripande och specifika sammanhang där 
problemet oftast uppstår hjälper dig att avgöra om kampan-
jen kan eller bör kombineras med andra åtgärder eller program.

3 Identifiera partner och intressenter  
 och engagera dem

Det kan handla om offentliga myndigheter och/eller privata 
organisationer. Deras medverkan i kampanjen kan vara ekono-
miskt, logistiskt eller ske på annat sätt.

4 Upprätta budgeten 

Du bör fastställa kampanjbudgeten, inklusive kostnaden för de 
studier som skall genomföras. 

5 Samla kampanjpartnerna  
 för ett uppstartsmöte

Vid detta första möte bör du definiera den allmänna målsätt-
ningen för kampanjen och diskutera kampanjstrategin, för att 
komma fram till vilka behov du har. Med dessa behov som 
utgångspunkt bör du tillsammans med kampanjpartnerna 
komma fram till vilka resurser du redan har och vilka du måste 
skaffa på annat håll. Du bör upprätta en första version av en 
s.k. kreativ brief i vilken all information som samlats in så här 
långt skall redovisas. Den kreativa briefen blir det centrala refe-
rensdokumentet för kampanjen och kommer att uppdateras 
genom hela kampanjprocessen.

6 Ta in anbud och sätta  
 samman kampanjteamet

Kampanjteamet bör bestå av företrädare för initiativtagarens 
organisation, kampanjpartnerna samt eventuella externa 
byråer och leverantörer som anlitas efter en anbudsinfordran. 
Anbudsgivarna kan vara reklam- och produktionsbyråer, med-
ieköpare, PR-byråer och forskare. Externa forskare kan eventu-
ellt behöva medverka, beroende på om det finns en intern 
forskningsavdelning vid initiativtagarens organisation eller inte. 
Det rekommenderas dock att utvärderingen görs av en extern 
part, eftersom det är nödvändigt för bibehållen objektivitet.

Steg 1 | Komma i gång
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När steg 1 slutförts kan du börja analysera situationen 
närmare (**). I det här skedet bör du göra en ingående 
analys av problemet, dess möjliga lösningar och mål-
gruppen. På så sätt får du möjlighet att definiera de 
specifika målen för kampanjen, formulera budskapet 
och förbereda utvärderingen av kampanjen. 

1  Noggrann analys av problemet  
och möjliga lösningar

Du bör slutföra analysen av problemet med hjälp av informa-
tion från fyra källor:

 > kvalitativa och kvantitativa undersökningar som analyserar 
problembeteendet ingående;

 > forskning om teoretiska modeller som kan förklara motiven 
bakom beteendet;

 > tidigare kampanjer och andra åtgärder;
 > marknadsundersökningar av målgruppen.

Sammanställ sedan den tillgängliga informationen som beskri-
ver problemet men även hur det kan lösas. Ofta är befintliga 
data otillräckliga, åtminstone när det gäller en viss målgrupp.  
I så fall behövs ytterligare undersökningar.

2  Avgöra sammansättningen av målgruppen

Bestäm om målgruppen behöver delas upp i ytterligare under-
grupper eller inte. Det rekommenderas eftersom det då blir 
lättare att hantera de olika behoven och särdragen hos speci-
fika grupper (livsstil, kultur osv.). När du har definierat under-
grupperna välj sedan ut en eller flera som kampanjen kan 
riktas mot. Vid sidan av den mest uppenbara målgruppen – 
den grupp vars beteende i högsta grad behöver förändras  
(primär målgrupp) – kan det också vara lämpligt att försöka nå 
en sekundär målgrupp, dvs. en grupp som kan föregå med 
gott exempel och som kan påverka den primära gruppen.  
Därefter måste du bestämma hur du ska nå ut till den grupp 
eller grupper du identifierat, med utgångspunkt i den informa-
tion som inhämtats enligt ovan. 

3 Avgöra vad som påverkar beteendet  
 och hur målgruppen ska nås

Ta reda på varför målgruppen beter sig på ett riskfyllt sätt, de 
bakomliggande faktorerna. Den första fråga du bör ställa dig är 
om beteendet är avsiktligt eller inte. Därefter är det viktigt att 
förstå motiven bakom det riskfyllda beteendet. I vissa fall finns 
inte denna information, och då krävs ytterligare undersökningar. 
Framför allt krävs ytterligare arbete om något av följande gäller: 

 > du har tillräcklig information om de viktigaste förklaring-
arna till problembeteendet och/eller ett säkert beteende 
men du vill veta vilket som har störst betydelse för den 
aktuella målgruppen;

 > du har bara fått fram en del information och vet att vissa 
delar saknas;

 > du har ingen information om de viktigaste förklaringarna. 
Med utgångspunkt i resultatet av dessa undersökningar kan 
du välja den rätta teoretiska modellen för din kampanjstrategi. 
Det kan vara antingen en etablerad teoretisk modell eller en 
som du själv utarbetar. Modellen bör under alla omständighe-
ter innehålla faktorer som bevisligen påverkar beteendet. 

4    Definiera de specifika målen för kampanjen

Detta delsteg består i att dela in det generella målet för kam-
panjen i följande specifika mål: 

 > Primära mål: definiera vilket beteende som målgruppen ska 
anamma för att det generella målet för kampanjen ska nås.

 > Sekundära mål: identifiera andra faktorer som kan bidra till 
uppnåendet av de primära målen, t.ex. kunskap, attityder 
och normer.

5 Samla in information från utvärderingar  
 av tidigare kampanjer och andra åtgärder

Välj en utvärderingsmetod som lämpar sig för vart och ett  
av de specifika mål som du tidigare definierat. I detta sam-
manhang kan det underlätta om du stödjer dig på tidigare 
forskning i ämnet. 

Steg 2 | Analysera situationen

(**) Det finns flera internationella databaser om informationskampanjer på trafiksäkerhetsområdet där du kan få hjälp med att skaffa 
information (t.ex. European Road Safety Observatory www.erso.eu och RoadSafetyWeb www.roadsafetyweb.net).
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I de föregående två stegen inhämtades och analyse-
rades data för att problembeteendet och målgruppen 
skulle kunna beskrivas närmare. De specifika målen 
för kampanjen fastställdes och metoden för utvärde-
ring av kampanjen utarbetades. Nu är det dags att 
börja utforma själva kampanjen – kanske tillsammans 
med andra åtgärder eller program – och börja planera 
utvärderingen. I detta steg måste du svara på följande 
frågor: Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? och Hur ska 
vi veta om kampanjen fungerar eller inte?

1 Utarbeta kampanjstrategin

Kampanjstrategin bör baseras på de specifika målen, som talar 
om hur det övergripande målet för kampanjen ska nås i mer 
operativt hänseende. Kampanjstrategin avgör hur du kan 
påverka målgruppen. Strategin grundas på teoretiska modeller.

 > Definiera strategin. Här gäller det typen av kampanj (kommu-
nikationskampanj, kombinerad eller integrerad kampanj) 
och omfattningen (lokal, regional och/eller nationell),  
som är beroende av i vilket sammanhang problemet före-
kommer, målgruppen och hur den kan nås. Du bör också 
studera tidigare kampanjer och åtgärder i samband med att 
strategin utvecklas. När kampanjstrategin definierats bör 
den kreativa briefen uppdateras med nya komponenter.

 > Utveckla budskapets innehåll. Här ingår budskapets kontext, 
struktur och stil enligt beskrivningen i den kreativa briefen. 
En tydlig plan bör fastställas och diskussioner hållas med 
reklambyrån och initiativtagaren till kampanjen. Budskapet 

bör vara så konkret och begripligt som möjligt. Du bör till-
lämpa en strategi som bygger på social marknadsföring 
och ta hänsyn till de specifika målen för kampanjen, vad 
som kännetecknar både problembeteendet och det önsk-
värda beteendet, varför målgruppen beter sig på detta 
sätt, de upplevda för och nackdelarna med att anamma 
det säkra beteendet, tid och rum där det säkra beteendet 
utförs, miljöfaktorer som kan påverka beteendet samt vem 
som skall stå som avsändare. För att utveckla budskapets 
innehåll och hur det skall genomföras kan du använda dig 
av kvalitativa undersökningar, t.ex. enskilda intervjuer, 
fokusgrupper eller kreativ brainstorming.

 > Välj identifierare för kampanjen. Identifierare är visuella inslag 
eller ljudinslag som får en kampanj eller en uppsättning 
kampanjer att hänga samman. Dessutom ger de identitet 
åt kampanjen och visar vilka organisationer som ligger 
bakom den. Talespersoner, logotyper, maskotar och mär-
ken kan användas som identifierare.

 > Välj medier och fastställ medieplanen. Medieplanen bör fast-
ställas med utgångspunkt i kampanjbudgeten, tidpunkten 
för kampanjen och dess längd, reklamkostnader för olika 
medier och bärare (dagstidning, radioprogram etc.), demo-
grafisk statistik över täckning samt ingångar (tidpunkter 
och platser där målgruppen lättast kan nås).

 > Utveckla och testa budskap och slogans i deras rätta samman-
hang. När du testar budskapet får du veta mer om dess 
styrkor och svagheter och om det kan nå den målgrupp 
som valts. Det kan finnas verktyg (t.ex. skalan för diagnos 
av riskbeteende) som kan hjälpa dig att förbättra och opti-
mera budskapet innan själva kampanjen inleds.

Steg 3 | Utforma kampanjen och utvärderingen
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2 Utforma kampanjutvärderingen

Utvärderingen bör utformas lika noggrant som själva kampan-
jen. Du bör därför göra följande:

 > Definiera målen för utvärderingen. Din utvärdering bör, 
som ett minimum, ge dig möjlighet att avgöra om kampan-
jen fungerar och om den är kostnadseffektiv. Den bör ock-
så identifiera vilka delar av kampanjen som var lyckade och 
vilka som var mindre lyckade och att ta reda på orsakerna 
till detta. Vart och ett av dessa mål motsvarar en viss typ av 
utvärdering – processutvärdering, resultatutvärdering och 
ekonomisk utvärdering.

 > Välj utvärderingens utformning och underlag. Du bör utforma 
utvärderingen på lämpligt sätt, med åtminstone en mät-
ning före och efter kampanjen. Om möjligt skall du även 
använda dig av en kontroll- eller jämförelsegrupp. Välj ett 
lämpligt upplägg på utvärderingen som tar hänsyn till tids-
schemat, budgeten, målgruppens storlek, kampanjens typ 
och ämne samt eventuella stödåtgärder.

 > Ta fram olika utvärderingsmått (olycksdata, observerat och 
självrapporterat beteende, och kostnadsdata).

 > Utarbeta metoder och verktyg för datainsamling. Välj de 
metoder (kvalitativa eller kvantitativa) och verktyg som 
behövs för utvärderingen, undersök om de kan användas 
i praktiken och vilken tid och vilka resurser de kräver. Det 
rekommenderas starkt att utvärderingsverktygen testas  
i förväg. Datainsamlingen bör genomföras på samma sätt 
i varje skede.

 > Planera utvärderingen. Planera utvärderingen med hänsyn 
till den typ av data som ska inhämtas.
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Innan kampanjen inleds måste förstudien ha genom-
förts. Denna studie används som ett mått på hur det 
var innan något gjordes för att förändra beteendet. 
Under detta steg skall även själva kampanjen produ-
ceras och genomföras. Kampanjen måste sedan givet-
vis bevakas noga, så att man på ett tidigt stadium kan 
ta itu med eventuella problem som uppstår (***).

1 Förstudien 

Förstudien bör ta hänsyn till målsättningarna och den utvär-
deringsmetod som valts. Här ingår att kontrollera utvärderings-
verktyg och material samt att anlita och utbilda utvärderarna. 
Utvärderingsförfarandet måste vara detsamma för varje grupp 
som undersöks (försöks-, kontroll- eller jämförelsegrupper).

2 Producera kampanjmaterialet

De externa byråer du har anlitat bör producera kampanj-
materialet och redan nu reservera medieutrymmet inför  
kampanjstarten.

3 Genomföra kampanjen

Tidpunkten för starten är mycket viktig eftersom den ger unika 
möjligheter att få gratis publicitet för kampanjen. Om kam-
panjen kombineras med andra åtgärder är det viktigt att alla 
aktiviteter samordnas noga, så att varje del genomförs som 
planerat. Detta kräver en mycket strikt organisation och god 
kommunikation mellan initiativtagaren och kampanjpartner 
och mellanhänder.

4 Kontrollera publiceringen  
 av kampanjmaterial och eventuell  
 återkoppling till föregående steg

Du bör använda den första återkopplingen från processutvär-
deringen för att avgöra om kampanjen har genomförts som 
planerat och i vilken utsträckning man når ut till målgruppen. 
Detta kräver strikt samordning och uppföljning. Om den för-
sta återkopplingen visar att det finns problem med genomför-
andet av kampanjen kan det vara möjligt att åtgärda problemet 
medan kampanjen fortfarande pågår. Dessutom kan du be 
reklambyrån och/eller medieköparen att göra vissa ändringar 
om så behövs. Om kampanjen kompletteras med andra åtgär-
der krävs en mera omfattande kontroll från initiativtagarens 
och/eller kampanjpartnernas sida.

Steg 4 | Genomföra förstudien 
 och sjösätta kampanjen

(***) För närmare information om processutvärderingen, se även CAST:s utvärderingsverktyg.
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För att avgöra om den kampanj du genomfört blivit 
lyckad eller inte måste du avsluta kampanjutvärde-
ringen med en efterstudie. Vi rekommenderar att 
man också gör en mätning medan kampanjen pågår. 
De olika studierna jämförs och resultatet visar om 
kampanjen haft någon effekt, och i vilken omfattning. 
Oavsett vilket effekt kampanjen fått måste resultaten 
rapporteras. Utvärderingen skall vara oberoende, och 
ingen partiskhet eller påverkan får förekomma. Utvär-
deringskommittén bör se till att utvärderingen är objek-
tiv, även om opartiskhet aldrig helt kan garanteras.

1 Genomföra utvärderingen

Beroende på kampanjens längd och den typ av data som ska 
samlas in har du redan definierat följande:

 > kampanjperioden, inklusive tidsintervallet mellan kam-
panjstarten och inledandet av utvärderingen;

 > efterstudien eller efterstudierna, inklusive tidsintervallet mel-
lan kampanjens slut och inledningen av den första efterstu-
dien och, i tillämpliga fall, mellan de två efterstudierna.

När det är samma slags data som ska samlas in under de två 
eller tre utvärderingsperioderna bör genomförandet och urva-
let vara identiska för alla faser.

2 Bearbeta och analysera resultatet

Du bör analysera om resultatet från förstudien skiljer sig från 
resultaten från efterstudien alt. efterstudierna. På så sätt kan 
du avgöra om kampanjen nådde de primära och sekundära 
mål som definierats i förväg.

3 Inhämta information om kostnad  
 och kostnadseffektivitet

Nu när alla utvärderingar har slutförts bör information om 
kampanjens kostnader och kostnadseffektivitet samlas in  
och analyseras.

4 Dra tydliga slutsatser om kampanjen

Det är viktigt att i varje fall slå fast vilka kampanjinslag som haft 
en bevisad effekt samt för vilken målgrupp och under vilka 
omständigheter (dvs. kampanjens styrkor). Lika viktigt är att 
visa vilka inslag som inte fungerat (dvs. kampanjens begräns-
ningar), eftersom denna information kan hindra andra från  
att göra om samma misstag och därmed hjälper du till att för-
bättra framtida kampanjer.

Steg 5 | Slutföra utvärderingen och dra slutsatser
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I och med den slutliga kampanjrapporten avslutas 
kampanjcykeln, åtminstone tillfälligt. Ett av de huvud-
sakliga syftena med att skriva rapporten är att ge vik-
tig information och återkoppling inte bara till de 
partner som medverkar i kampanjen utan även till 
intressenter, forskare och till allmänheten. Det är av 
avgörande betydelse att kampanjresultaten offentlig-
görs och att informationen får en bred spridning och 
är lättillgänglig. Om framtida kampanjer ska kunna  
förbättras måste grundliga och noggranna utvärde-
ringsrapporter finnas tillgängliga.

Rapportens huvuddel bör innehålla en detaljerad 
beskrivning av kampanjens bakgrund och samman-
hang, problembeteendet och möjliga lösningar, 
målgrupp(er), kampanjstrategin inklusive den teore-
tiska ramen, budskapets innehåll, medieplanen, utvär-
deringens utformning och resultat samt de slutsatser 
som dragits. För att underlätta läsningen bör denna 
information struktureras i fyra avsnitt med tydliga rub-
riker: bakgrund, kampanjstrategi, utvärdering samt 
slutsatser och rekommendationer (****).

1 Rapportens egenskaper 

Rapporten bör vara i standardformat så att ingen viktig infor-
mation utelämnas. För offentliggörande av resultaten bör rap-
porten finnas tillgänglig på Internet, normalt på initiativtagarens 
webbplats eller i en internationell eller europeisk databas, t.ex. 
på RoadSafetyWeb (www.roadsafetyweb.net). 

Rapporten bör ge svar på följande frågor:
 > Varför genomfördes kampanjen?
 > Hur genomfördes den?
 > Vilka effekter (om några) fick kampanjen?
 > Vilket slags utvärderingar genomfördes (process-, effekt- 

eller resultatutvärdering och/eller ekonomisk utvärdering)?
 > Vilka aspekter av kampanjen utvärderades?
 > Vilka kampanjinslag var särskilt effektiva, och vilka var  

inte effektiva?
 > Mättes effekten/effekterna på kort, medellång och/eller 

lång sikt?

2 Rapportens innehåll och struktur

Vi rekommenderar att rapporter innehåller följande avsnitt:
 > titelsida (titel, författare osv.);
 > institutioner och organisationer som bidragit;
 > referat och nyckelord;
 > innehållsförteckning;
 > sammanfattning;
 > rapportens huvuddel:

 > bakgrund;
 > kampanjstrategi;
 > utvärdering;
 > slutsatser och huvudsakliga rekommendationer;

 > referenser;
 > bilagor;
 > författarnas anmärkning.

Steg 6 | Skriva slutrapporten

(****)  Utöver informationen i CAST-handboken hänvisas läsaren till CAST:s rapporteringsverktyg (3), som innehåller tydliga riktlinjer för hur 
en fullständig kampanjrapport skrivs.
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I denna vägledning ges steg för steg praktisk information om 
utformning, genomförande och utvärdering av kommunika-
tionskampanjer om trafiksäkerhet. I denna förkortade version 
har vi beskrivit sex olika steg:

1) Komma i gång. Det första steget går ut på att identifiera 
problemet, analysera den organisatoriska och socioeko-
nomiska bakgrunden med avseende på trafiksäkerhet, 
fastställa budgeten inklusive kostnaden för forskning och 
kampanjutvärdering, välja partner och intressenter som 
kan medverka i kampanjprocessen, utarbeta den kreativa 
briefen och undersöka hur externa byråer kan bidra och 
samverka med initiativtagaren.

2) Analysera situationen. Här handlar det om att göra en ingå-
ende analys av problemet och dess möjliga lösningar  
på grundval av forskning och tidigare initiativ, identifiera 
målgruppen, undersöka hur den kan nås och påverkas 
och omsätta det övergripande målet för kampanjen i spe-
cifika mål.

3) Utforma kampanjen och utvärderingen. Detta steg går ut på 
att fastställa kampanjstrategin, utforma budskapets innehåll 
och stil, välja mediebärare och medieplan, utveckla och testa 
budskap och slogans i deras rätta sammanhang samt pla-
nera och testa kampanjutvärderingen.

4) Genomföra förstudien och sjösätta kampanjen. I detta steg 
ingår förstudien, produktion av kampanjmaterial och själva 
kampanjstarten.

5) Slutföra utvärderingen och dra slutsatser. Det femte steget 
innefattar ytterligare en utvärdering som genomförs då 
kampanjen avslutats men också en kvalitetskontroll av 
varje utvärdering som genomförts, bearbetning och ana-
lys av data, kostnads-nyttoanalys och bedömning av kost-
nadseffektivitet. Detta ger kampanjmakarna möjlighet att 
dra välgrundade slutsatser och komma fram till kampan-
jens begränsningar.

6) Skriva slutrapporten. I det sista steget används ett standar-
diserat rapportformat och görs en genomgång av all infor-
mation som läsaren behöver för att få en god förståelse för 
kampanjen och dess resultat.

Med utgångspunkt i det material som presenteras i handboken 
för utformning, genomförande och utvärdering av kommunika-
tionskampanjer om trafiksäkerhet (1) vill vi utfärda följande rekom-
mendationer.

Slutsats
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Basera kampanjen på statistik och forskning

Vi rekommenderar att kampanjer baseras på en gedigen grund: 
databaser med olycksstatistik, förseelser, forskning (observa-
tioner, enkäter, marknadsundersökningar, teoretiska modeller 
för att förutse och förklara beteenden, modeller för beteende-
förändring). Kampanjer kan också baseras på aktuella händel-
ser såsom en ny lag eller något som fått speciell uppmärk samhet  
i media. Statistik är vanligen det främsta hjälpmedlet när ett 
kampanjtema ska fastställas eftersom den ger grundläggande 
information om målgruppen. Men statistiska data är inte till-
räckliga i sig själva då man skall formulera budskapet Det är 
därför lämpligt att basera kampanjen på tillgängliga undersök-
ningar och/eller att genomföra ytterligare undersökningar  
om den information som behövs inte är tillräcklig. Sådana 
skräddarsydda undersökningar kan ge ingående information 
om själva beteendet men även vad som orsakar det., medan 
tidigare forskning gör det lättare att identifiera målgruppen  
i detalj och dela in den i mindre grupper.

Välj en specifik målgrupp

För att nå målgruppen och öka sannolikheten för en beteende-
förändring bör kampanjmakare omsorgsfullt definiera vilken 
målgruppen är. Det kräver stor noggrannhet och kan göras med 
hjälp av målgruppssegmentering. Segmenteringsmetoderna 
kan grundas på demografiska, geografiska, psykografiska och/
eller beteenderelaterade variabler, teoretiska modeller eller 
egenskaperna hos den primära och den sekundära målgruppen. 
Det kan vara lämpligt att korsa olika segmenteringskriterier för 
att uppnå större precision. Marknadsföringsmixens, och därmed 
budskapets, fem delar måste anpassas till varje segment. Genom 
att definiera en specifik målgrupp får kampanjmakare också  
möjlighet att välja ut en lämplig jämförelsegrupp. Sådana utvär-
deringar går ut på att trafikanter som exponerats för kampanjen 
(försöksgrupp) jämförs med trafikanter från en liknande popula-
tion som inte utsatts för kampanjen (jämförelsegrupp utan 
slumpmässig fördelning mellan de två grupperna). Ett alternativ 
är att en population som inte utgör en specifik målgrupp för 
kampanjen men som exponeras för den jämförs med en popu-
lation som utgör en specifik målgrupp för kampanjen (*****).

Omsätt det övergripande målet i specifika mål

Det övergripande målet för kampanjen bör fastställas med 
utgångspunkt i tidigare forskning, så att kampanjtemat och 
vilka de möjliga målgrupperna skulle kunna vara vilar på en 
solid grund. Sådan generell information är dock vanligen inte 
tillräckligt specifik för att en kampanjstrategi ska kunna utveck-
las till fullo. Det är därför av stor nytta att fastställa specifika 
kampanjmål. Kampanjens specifika mål måste i detalj identi-
fiera det problembeteende som ska förändras (det primära  
specifika målet), liksom andra faktorer (de sekundära målen) 
som kan bidra till uppnåendet av det primära målet, dvs. att få 
målgruppen att anamma det säkra beteendet (dvs. attityder 
och normer). Förutom att dessa inslag är kampanjstrategins 
hörnstenar utgör de också grunden för kampanjutvärderingen 
och en måttstock för om kampanjen var framgångsrik eller inte 
(dvs. om dess mål och syften uppnåddes).

Formulera kampanjstrategin  
och planera kampanjen

I kampanjstrategin fastställs det övergripande och de specifika 
målen i detalj i operativa termer. Den ingår i en övergripande 
social marknadsföringsstrategi som syftar till beteendeföränd-
ring. Kampanjstrategin bygger på de teoretiska modeller som 
använts för att fastställa de specifika målen och är alltså avgö-
rande för vilken typ av kampanj som ska genomföras. Det kan 
röra sig om en rent mediebaserad kampanj eller en kampanj 
som kombineras med andra åtgärder. Den kan genomföras på 
olika nivåer – nationellt, regionalt eller lokalt – beroende på 
problembeteendet, målgruppen och de områden där proble-
met förekommer i störst utsträckning. I kampanjstrategin fast-
ställs också hur målgruppen kan nås och påverkas. Kampanjen, 
kommunikationsstrategin och eventuella stödåtgärder måste 
planeras noggrant. Budskapet, medievalet, medieplanen och 
stödåtgärderna måste stödja den valda strategin genom att 
bidra till att budskapet når den målgrupp som valts.

(*****)  Exempelvis om en kampanj riktas till unga förare kan jämförelsegruppen vara äldre förare.
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Formulera budskapet

Ett budskap har större chans att påverka beteendet om den 
person som tar emot det känner sig motiverad att ta det till sig. 
Det innebär i sin tur att mottagaren aktivt tänker igenom bud-
skapet och funderar över innehållet. Det räcker dock inte med 
enbart motivation. En individ måste också ha den kognitiva 
förmågan att bearbeta ett budskap, vilket bara kan ske om  
budskapet är begripligt. Ett effektivt budskap är alltså ett som 
målgruppen kan tro på (trovärdigt), som är uppriktigt och ger 
uttryck för ett beteende som kan åstadkommas (vederhäftigt), 
som målgruppen får höra upprepade gånger (konsekvent), 
som är lättbegripligt (tydligt) och kan skapa förändring (över-
tygande), som är av betydelse för personen i fråga (relevant) 
och tilltalande (attraktivt). Budskapet bör därför grundas på 
forskning som beskriver vilka metoder och avgränsningar som 
skall göras. När ett budskap testas är s.k. idélistning ett värde-
fullt verktyg för att avgöra vilka budskap som leder till störst 
förändringar när det gäller kunskap, attityd och/eller beteende.

Genomför kampanjen på ett genomtänkt sätt

Tidpunkten för starten är mycket viktig eftersom den ger unika 
möjligheter att få gratis publicitet för kampanjen. Om kampan-
jen kombineras med andra åtgärder är det viktigt att alla  
aktiviteter samordnas noga, så att varje del genomförs som 
planerat. Detta kräver en mycket strikt organisation och god 
kommunikation mellan initiativtagaren och kampanjpartner 
och mellanhänder. För att avgöra om kampanjen har genom-
förts som planerat och i vilken utsträckning man når ut till  
målgruppen bör du använda den första återkopplingen  
från processutvärderingen. Detta kräver noggrann samordning 
och uppföljning. 

Försäkra dig om att en noggrann  
utvärdering genomförs

Vikten av att utvärdera trafiksäkerhetskampanjer får inte under-
skattas. Utvärdering kan vara kostsamt, men det är det bästa  
sättet att ta reda på om en kampanj varit framgångsrik eller inte, 
och om pengarna satsats rätt. För att välgrundade slutsatser om 
vilken effekt kampanjen fått och hur kostnadseffektiv den varit 
bör den utgå från de specifika målen, samtidigt som man tar 
hänsyn till hur situationen såg ut innan kampanjen. För att följa 
goda metodologiska principer bör utvärderingen dessutom 

 > utgå från den teoretiska modell (eller de viktigaste fakto-
rerna som påverkar problembeteendet) som kampanjen 
grundats på;

 > genomföras med hjälp av kontroll- eller jämförelsegrupper; 
och 

 > vara utformad på lämpligt sätt, med minst en mätning före 
och en efter kampanjen. 

För att få mer information om hur varaktiga kampanjens effek-
ter är kan fler mätningar göras, t.ex. under kampanjen och/eller 
ytterligare efterperioder.

Offentliggör resultaten

Resultaten bör presenteras i en slutlig kampanjrapport, som 
presenterar bakgrunden till kampanjen och vad resultaten blev. 
Den bör presenteras i ett standardformat och avslutas med en 
diskussion om kampanjens styrkor och begränsningar och hur 
resultaten kan användas för att förbättra framtida kampanjer. 
Sådana rapporter kan hjälpa kampanjmakare att utnyttja tidi-
gare erfarenheter när framtida kampanjer utformas, genom-
förs och utvärderas. Oavsett vilka effekter kampanjen fått bör 
slutrapporten göras tillgänglig i ett bibliotek och indexeras  
i en godkänd databas. Internationella webbdatabaser som 
indexerar kampanjrapporter och kvantitativa resultat kan också 
användas för att sprida informationen. Förutom att förbättra 
framtida kampanjer kan rapporten underlätta för beslutsfat-
tare att utveckla en effektiv trafiksäkerhetspolitik och hjälpa 
lokala, regionala och nationella myndigheter att fatta beslut 
om ekonomiskt stöd till trafiksäkerhetskampanjer.
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Manual for Designing, Implementing, and Evaluating  
Road Safety Communication Campaigns (1) 

Den fullständiga 324-sidiga CAST-handboken innehåller både en teoretisk bakgrund och 
detaljerade riktlinjer för utformning, genomförande och utvärdering av kommunikations-
kampanjer om trafiksäkerhet, med utgångspunkt i befintlig forskning och nya resultat 
från CAST-projektet. Den vänder sig till både forskare och kampanjmakare. CAST-hand-
boken kompletteras med ett utvärderingsverktyg och ett rapportverktyg (se nedan).

Närmare information om CAST-verktygen 

Fullständiga versioner av dessa verktyg finns i pdf-format på CAST:s webbplats, www.cast-eu.org

Evaluation Tool for Road Safety Campaigns (2)

Utvärderingsverktyget innehåller praktiska rekommendationer om hur en utvärdering 
kan genomföras, med hänsyn till särdragen i varje trafiksäkerhetskampanj. Dessa riktlin-
jer kan hjälpa alla som arbetar med utvärdering av trafiksäkerhetskampanjer att fatta rätt 
beslut om de olika inslagen i resultatutvärderingen. 

Reporting Tool for Road Safety Campaigns (3)

Rapportverktyget ger riktlinjer för sammanställning av en standardiserad och fullständig 
kampanjrapport. En sådan rapport bör innehålla en tydlig och kortfattad översikt över 
hela kampanjprocessen och utvärderingen, i standardiserat format. Om den föreslagna 
mallen följs kommer rapporten att innehålla all nödvändig information. 
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