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FÖRORD

Informationsverksamhet inom trafiksäkerhetsområdet bedrivs av såväl

myndigheter som ideella organisationer. Trafiksäkerhetsverket (TSV) och

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) erhåller fn

cirka 30 miljoner kronor av riksdagenför att bedriva information. I reala

termer hävdas det att de statliga anslagen till denna verksamhet har

minskat. TSVs bedömning av detta förhållande är att detta är riskabelt

från trafiksäkerhetssynpunkt.

Trafiksäkerhetsinformationen i massmedia försöker minska antalet trafik'-

olyckor genom att påverka trafikanternas beteende med övertalning. Den

syftar till att utveckla beteenden som man vet, eller tror, leder till lägre

olycks- eller skaderisker eller till att undertrycka riskabla beteenden.

Övertalningen har två funktioner: ge trafikanterna kunskap om det

åsyftade beteendet och få dem positiva till att utföra det.

För att det då skall lyckas måste det fungera i tvâ steg. För det första

måste det åsyftade beteendet ha något med säkerheten att göra. För det

andra måste kampanjen grundas på en idé om hur övertalning går till.

Vad vet vi om detta idag? Från och med högertrafikomläggningen fick

kampanjer en framträdande roll i trafiksäkerhetsarbetet. Vilka är Våra

erfarenheter? Vad vet vi om massmediakampanjers effekter? Vad är det

för skillnader mellan framgångsrika och resultatlösa kampanjer? Hur

mäter man det? Vilka faktorer skall man ta hänsyn till i planeringen av en

effektiv kampanj? Vilken betydelse har kampanjer vid sidan av, eller

tillsammans med, alla andra trafiksäkerhetsåtgärder?

Och vad är det vi inte vet? Seminariet syftade till att diskutera dessa

frågor och ge oss möjlighet att i ett större forum bedöma förutsättningar-

na för forsknings- och utvecklingsarbete, och vilka frågor detta i så fall

skulle omfatta.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

The following papers were presented at the seminar: Information and

influence (Windahl, 5); Different kind of information effects (Ottander,

0); Traffic safety campaigns. Possibilities and limitations (Spolander, K);

Swedish traffic safety campaigns during the 70's and their effects

(Skoglund, B); Traffic safety information in the voluntary traffic safety

work (Hammarlund, C-G); Information from the authorities in the televi-

sion (Fahlbeck, S).
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INFORMATION OCH PÅVERKAN

Sven Windahl, Högskolan i Växjö

Jag skall försöka att vara ganska generell och relativt teoretisk. Tillämp-

ningarna av det jag här säger kommer andra talare på konferensen att ta

upp.

Mitt ämne här i dag skulle kunna rubriceras masskommunikation, informa-

tion och påverkan. Det är till stor del genom masskommunikationsforsk-

ningen som vi vet vad vi vet om hur människor låter sig informeras och

påverkas.

Frågan om massmedierna har förmågan att påverka människor har genom

åren fått skiftande svar. När man började intressera sig för frågan trodde

man ganska blint på mediernas effekter. Denna tilltro grundade sig till

stor del på olika inlärningsteorier. Man hade också sett hur propagandan

verksamt hade bidragit till stora politiska omvälvningar i Europa. En

tredje, teoretisk grund återfanns i psykoanalysen, där man visat hur

mänskligt handlande kunde komma till stånd genom uppmuntran av skilda

driftar. Samhällsvetarna tillhandahöll en bild av individen som en relativt

isolerad varelse i massamhället, lätt påverkbar och med få relationer till

andra människor i omgivningen. Härifrån har vi bilden av den manipulera-

de människan i det moderna samhället.

Forskningen kom så att inrikta sig på att utreda under vilka förhållanden

som gjorde människor extra påverkbara. Man fann att individer med viss

personlighetstyp var lättare att påverka än andra. Att sändaren uppfatta-

des som trovärdig blev viktigt. Man började inse att primär- och referens-

grupper kunde underlätta eller blockera inflytande från masskommunika-

tion. En verkligt viktig milstolpe kom den så kallade tVåstegshypotesen

(senare benämnd flerstegshypotesen) att utgöra. Den innebär att massme-

dierna påverkar människor indirekt, via opinionsledare, personer vars

åsikter, kunskaper och råd värderas och upptas av människor i omgivning-

en. Effekterna som blev resultatet av denna process brukar bli större än

de där medierna påverkar direkt. Man tolkade detta som att masskommu-

nikationen hade liten effekt. Man kan emellertid säga precis tvärtom - här
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har vi ett exempel på en situation där medierna verkligen kan påverka om

än indirekt.

Under många år under efterkrigstiden var "the limited effects model" den

förhärskande. Man hade kommit fram till att folk sannerligen inte var så

lätta att påverka, mottagarna beskrevs som obstinata.

På senare år har förespråkare för mediernas styrka återkommit. Studier

bland annat när det gäller politisk information och socialisation har visat

att masskommunikationsprocessen kan resultera i märkbara, främst kun-

skapsmässiga effekter. Stort intresse ägnas numera till exempel massme-

diernas så kallade dagordningsfunktion. Den går ut på att massmedierna

bestämmer kanske inte så mycket vadfolk skall tycka som 39 de skall

tycka är viktigt, vad som står på den allmänna dagordningen. Forskare

kom med hypotesen att ett opinionsklimat som skapas av massmedierna

kan bli så dominerande att människor med avvikande åsikter allt mer

tvekar att uttrycka vad de tycker och kanske också ändrar sina attityder.

Synen på masskommunikationsprocessen har också förändrats på andra

sätt. De traditionella kommunikationsmodellerna hade alltid sin utgångs-

punkt i sändaren och hans intentioner. Men vi kan också starta i den andra

änden på processen, med mottagaren. Förespråkare för vad vi på svenska

kallar användningsmodellen hävdar att det är lika naturligt att betona det

faktum att mottagaren ofta är den aktiva. Här blir bilden av den

manipulerade massamhällesindividen utbytt mot en där behov och in-

tressen skapar en aktivt sökande människa, ensom tar till sig massme-

diernas innehåll på ett selektivt sätt.

Vi kan också notera att en stor del av forskarkåren inom ämnesområdet

har kommit att anse, att de viktigaste effekterna av masskommunikation

inte är de kortsiktiga och ögonblickliga, utan de mera långsiktiga. Man

säger också att det råder ett komplicerat samspel mellan massmedierna

och samhällets kultur i övrigt, att kulturen ibland påverkar människorna

genom massmedierna i ett långsiktigt perspektiv, men att också massme-

dierna ständigt påverkar kulturen.
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Alltmer har man kommit till insikt om att mediernas publik inte utgörs av

en uniform massa. Man kan dela upp den efter ett otal kriterier. På senare

år har man bland annat i USA kommit att diskutera mottagarna i termer

av underkulturer, och påpekar att man som sändare är tvungen att göra

kulturella analyser för att kunna nå fram med information och påverkan.

Det är inte svårt att instämma. Jag tror att man skulle kunna ta ett otal

exempel från trafikens värld. Detta att köra bil t ex har sin innebörd i

ungdomskulturen, en betydelse som man mera sällan finner hos äldre.

Undersökningar visar att till exempel läsarna av tidningar fäster sig vid

och påverkas av innehåll som möjliggör identifikation, att läsaren kan

sätta sig in i dens eller deras situation, om vilken eller vilka det handlar.

Detta kan vi se som en viktig princip i allt informationsarbete, en princip

som man dock ofta syndar mot.

Den del av masskommunikationsforskningen som arbetar med studiet av

påverkan har till en del under 70- och 80-talen kommit att intressera sig

för påverkansprocesser uttryckta i olika attityd-hierarkier. Man utgår här

från den klassiska uppdelningen av attityder på tre komponenter, den

kognitiva kunskapsmässiga, den affektiva, värderande samt den beteende-

mässiga. Många gånger då vi informerar använder vi oss av en inlärnings-

hierarki, där vi först ger kunskaper, sedan försöker skapa intresse och en

positiv inställning till attitydobjektet för att slutligen få en beteendeför-

ändring till stånd. Detta mönster känner vi igen från modeller för

innovationsspridning.

Utöver denna traditionella uppfattning om påverkansprocessen brukar man

tala om tVå andra, en med ordningen beteende-värdering-kunskap, och en

med följden kunskap-beteende-värdering. Det är vanligt att man ser de

här formerna som beskrivningar på hur påverkan faktiskt går till, men vi

skall inte vara främmande för att diskutera dem i termer av strategier för

information och påverkan.

Jag skulle avslutningsvis vilja understryka att man i allt informationsarbe-

te gör klokt i att gå till masskommunikationsforskningen. Låt vara att på

senare år effektproblematiken har kommit i skymundan i debatten for-

skarna emellan, men det finns ändå rika källor att ösa ur.

VTI RAPPORT 269



Om informationsteknikern i mig skulle plocka ut några korn från forsk-

ningen för att omsätta dem i "råd" till dem som sysslar med trafikinfor-

mation, kunde resultatet bli följande:

- Fundera gärna kring målgrupperna i kulturella eller subkulturella

termer. Utan förståelse för denna dimension har man ofta svärt att nå

fram.

- Forskningen kring användningsmodellen kan ge oss ideer om individen

som behovsstyrd informationsinhämtare.

- Försök finna vägar att utnyttja människor som påverkare och informa-

tionsgivare istället för bara massmedier. "Warm flesh is better than

cold plastic" brukar amerikanska forskare säga och det gäller även här.

- Pâverkansprocesser är ofta långa. Man skall därför nästan aldrig vänta

snabba effekter. När det gäller trafik brukar man tala om trafikkultur

och kanske är det en hel eller flera kulturer man får förändra och det

tar tid.
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VAD KAN MAN NÅ FÖR EFFEKTER MED INFORMATION?

Chris Ottander, IHR

Med information och informationsverksamhet avses en flora av olika

aktiviteter.

Personlig påverkan, utbildning, masskommunikation anger ett slags spänn-

vidd. Planerad och betald annonsering, trycksakstillverkning och distribu-

tion av dessa i egen regi redaktionella omnämnanden i press och eterme-

dia anger ett annat slags spännvidd. En tredje variation kan anges genom

att ställa lagstiftningsarbete och fiskal övervakning relativt folkrörelsear-

bete inom folkbildningsförbund och NTF.

Dessa tre snitt illustrerar omfattningen och heterogeniteter på informa-

tionsverksamhet.

Skall hela detta område täckas är rubrikens fråga omöjlig att besvara.

Låt mig därför genom ett par förenklade konstateranden begränsa och

precisera frågan om vilka effekter som kan nås med information.

Fyra förenklingar

 

Förenkling l: Generellt kan påstås att påverkan och kontroll av

individer genom makt, lag och sanktionssystem är

snabbare, billigare och enklare än motsvarande på-

verkan och kontroll av individer genom masskommu-

nikation och mekaniserad information.

Avvägningsfråga: Vill vi ha mer och/eller striktare lagstiftning?

Kompromissmöj- Hot om lagstiftning eller skärpning av lagstiftning

ligheter: ökar effekten av information.

Förenkling 2: Generellt kan påstås att påverkan och kontroll av

individer genom utbildning är effektivare och ger mer
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Avvägningsfråga:

Kompromissmöjlig-
het:

Förenkling 3:

Avvägningsfråga:

Kompromissmöjlig
het:

Förenkling 4:

Avvägningsfråga:

Kompromissmöjlig-
het:
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permanenta effekter än motsvarande påverkan och

kontroll av individer genom masskommunikation och

mekaniserad information.

Men utbildning är dyrt och personalkrävande samt tar

registrerbar arbetstid.

Hur mycket är ökad trafiksäkerhet värd?

Man kan ge utbildning per korrespondens, d v 8 mass-

kommunicera utbildning - om man ger sig tid.

Genomsnittligt har redaktionella, journalistiskt utfor-

made meddelanden (eller meddelanden av underhåll-

ningskaraktär) ett högre uppmärksamhetsvärde och

bättre läs- eller användningsvärde för mottagarna än

motsvarande meddelanden på "betald plats".

Dessutom är den genomsnittliga trovärdigheten högre

för redaktionella meddelanden.

Skall, kan, Vågar vi överlåta redigering och vinkling

till någon annan? D v 3 kan vi uppge vårt sändaran-

svar?

Man kan i ett långsiktigt arbete samverka med massa

media.

Personlig påverkan har alltid en större effekt än en

mekaniserad information med samma innehåll.

Finns det pengar tillräckligt och personer nog?

Störs den personliga integriteten?

Personlig påverkan som olja och katalysator i mass-

kommunikation.



Vad slags information finns nu kvar?

Om vi i fortsättningen bortser från makt och lagtekniker, utbildning,

ostyrt redaktionellt material och direkt personlig påverkan kvarstår

planerad avsiktlig av avsändaren betald massdistribuerad information.

Vilka effekter kan man nå med sådan information?

Det kan genast konstateras att det är betydligt lättare att besvara den

omvända frågan:

Vilka effekter kan man inte nå?

Vad kan man inte få för effekter?

  

Det går inte att omvända människor med hjälp av massdistribuerad

information.

Detta gäller för mänskliga kunskaper, åsikter och attityder och (naturligt-

vis) beteenden.

Det som sagts innebär alltså att informationens maximala effekt alltid är

 

något mindre dramatisk än omvändelse.

 

Att bli omvänd innebär ju att permanent (eller åtminstone för längre tid)

förändras från t ex en åsikt till en annan.

Kan man inte omvända människor innebär det att man med massdistribue-

 

rad information inte kan åstadkomma permanenta dramatiska effekter.

Ett annat sätt att uttrycka det är att säga;

massdistribuerad information har som regel kortsiktiga effekter.

Effekter av information varar åtminstone så länge informationen pågår.
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Att informationseffekter vanligen är kopplade till pågående information

och ofta upphör eller starkt minskar när informationen upphör får

konsekvensen att man bör vara försiktig med att förlita sig till kvarståen-

de effekter av tidsavgränsade kampanjer.

(I kommersiella sammanhang följs ju reklam- och försäljningskampanjer

ofta upp genom att företag fortsättningsvis arbetar med andra marknads-

föringsparametrar.)

Då information används som huvudinstrument krävs oftast att man bygger

upp ett kontinuerligt fungerande informationsflöde (som naturligtvis kan

anpassas, utvecklas och förändras med tiden).

Vad kan man få för informationseffekter?

 

Åter några distinktioner:

Vi måste skilja på' manifesta och latenta effekter.

Vi måste skilja på s k processeffekter och tillståndseffekter.

Manifesta effekter är förenklat sådana effekter som märks i människors

 

uttryckta kunskaper, åsikter, eller beteenden.

Latenta effekter är sådana som inte direkt yttrar sig i vad människor

 

säger, tycker eller gör.

Våld i TV och video leder inte till manifesta Våldsbeteenden hos publiken

(manifest effekt) utan till att människor långsamt vänjer sig vid Våld i

omgivningen. Den latenta effekten är alltså att människor gradvis reage-

rar allt mindre - till slut inte alls. Människor vaccineras så att säga mot

att reagera inför Våld.

På samma sätt kan rapporter om höga olyckstal i trafiken på sikt vänja

människor till acceptans av en hög trafikrisk-nivån.

Latenta effekter är svåra att mäta, de uppstår först efter lång tid. De är

av dessa skäl dåligt undersökta.
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Latenta informationseffekter är väsentliga och viktiga därför att de

oftast är förklaringen till informationens påtagligaste effekt.

Information verkar konserverande

information verkar vaccinerande

- mot framtida påverkan genom information.

Med processeffekter menas sådana som sätter fart på enförändring (av

 

kunskaper, åsikter och beteenden) som grundlagts på något annatsätt.

Exempel: Väcka uppmärksamhet

skapa intresse

höja motivation

förvirra

Information är ett effektivt och billigt instrument just för att sätta fart

på förändringar som redan börjat.

Information kan däremot sällan eller aldrig skapa behov, trots alla

 

reklammyter.

Behov uppstår när en individs förhållande till verkligheten förändras.

Knyts information till verklighetsförändringar ökas dess processeffekter.

En enket illustration till detta resonemang är påpekandet att människor

förändras varje gång verkligheten förändras under deras livscykel.

 

Flyttar Byter Skiljer
hemifrån arbete sig

4/ J/ J, livscykel >

'i\ 'I
Börjar Får an- Förlorar
sammanbo svar för anhörig i
med någon egna barn trafik-

olycka

Vid dessa "naturliga" livsförändringar tvingas individen ompröva sitt

totala förhållningssätt till livet och verkligheten.
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Information nära dessa situationer ger - om den är användbar för indivi-

den - stor processeffekt.

Problemet är att varken mottagare eller sändare kan styra eller vet hur

processen - förändringen kommer att sluta.

Därför krävs kontinuitet och uppföljning för att inte processen skall

avstanna.

Tillståndseffekter slutligen är sådana där en individ genom information

flyttas från ett tillstånd (t ex kunskapsniVå A) till ett annat (t ex

kunskapsniVå B).

 

Allmänt synes gälla:

1) att tillståndseffekter är svarare att åstadkomma än _processeffekter

2) att tillståndseffekter avseende kunskaper och icke vanemässiga bete-

enden är lättare att åstadkomma än effekter på åsikter och vanemäss-

iga beteenden (t ex röka, dricka alkohol).

3) De påtagligaste tillståndseffekterna kan nås på områden

- Som är ytliga och betydelselösa för individens grundpersonlighet,

grundvärderingar, baskunskaper, vanemässiga vardagsbeteenden.

- Som ej kräver ekonomisk, fysisk eller psykisk ansträngning för

individen.

- Som till sina konsekvenser är dokumenterbart pch trovärdigt positi-

va för individen.

Därför kräver framgångsrikt informationsarbete:

mycket pengar

god planering

lång tid

ihärdighet

tålamod
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TRAFIKSÄKERl-ETSKAMPANJER - BEGRÄNSNINGAR OCH MÖJLIG-

HETER

Krister Spolander, VTI

VAD ÄR TRAFIKSÄKERHETSINFORMATION?

Masskommunikation är i huvudsak monologer från en källa till ett

auditorium via elektroniska eller tryckta media. Vanligtvis finns ingen

återkoppling som exempelvis i rådgivning eller utbildning.

Trafiksäkerhetsinformation i massmedia försöker höja säkerheten genom

att påverka trafikanternas beteende genom övertalning. Den syftar till att

främja beteenden som man vet eller tror leder till lägre olycks- eller

skaderisker.

Övertalningen består av information med två syften: att öka trafikanter-

nas kunskaper om ett åsyftat beteende och att få dem positiva till att

utföra det.

Detta görs genom att beskriva hur beteendet ser ut, när och i vilka

sammanhang det ska användas, dess fördelar och alternativa beteendens

nackdelar.

När detta inte är tillräckligt försöker man förstärka argumentationen

genom att utmåla risker och deras följder - fear appeals - och hur

mottagaren kan få det säkrare genom det åsyftade beteendet.

I andra fall kan man hänvisa till grupper som är positiva eller negativa i

social attraktion och deras normer och beteendemönster.

Exempel på detta är "The Slob Campaign" i Australien där man utpekade

de måttlighetsdrickare som inte kan hålla isär bilkörning och drickande

som drumlar, utan omskrivningar (Freedman å: Rothman 1979). Det var

inte de vackraste modeller man valt att föreställa the Slob i annonsbilder

och TV-inslag.
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Ett annat sätt att förstärka kampanjer är att appellera till informella

ombud i målgrupper - opinionsledare, early adopters, informationsagenter

- vilken benämning man nu föredrar.

Det är personer som genom sitt intresse, kunnande eller auktoritet kan

föra källans avsikter vidare i personlig påverkan av omgivningen. Detta

kan sägas vara en återkopplad process genom att informationen i detta

andra steg anpassas till mottagaren och dennes reaktioner, visserligen

utanför ursprungskällans kontroll. Eller också kan agenterna fungera som

personliga exempel - modeller som visar hur det åsyftade ska utföras.

Med denna enkla bild av trafiksäkerhetsinformation i ryggen ska jag nu

diskutera några viktiga förutsättningar för att kampanjer ska ge resultat -

på säkerheten.

HUR UPPKOMMER OLYCKOR - OLYCKSGENERERINGSTEORI

Det låter kanske självklart att säga det, men utan någon idé om hur

olyckor uppstår är chanserna små att informationskampanjer ger effekt.

Det säkerhetsproblem man vill påverka måste definieras. Det kan gälla en

viss olyckstyp som inträffar i vissa situationer eller under vissa omstän-

digheter, eller en viss skadetyp.

I denna olycks- eller skadetyp måste ett kritiskt beteende identifieras.

Det är ett beteende eller en sekvens, som leder till ökad olycksrisk. Detta

väljs då som målbeteende för kampanjen vars syfte blir att undertrycka

det, modifiera det eller ersätta det med ett annat beteende som är

säkrare. Det kan också vara avsaknad av ett beteende i en situation som

leder till högre olycks- eller skaderisker, exempelvis att man inte ger

körriktningstecken eller inte använder bilbälte. Kampanjen får då som

syfte att utveckla detta beteende.

Exempel på hur trafiksäkerhetsproblemet för kampanjen kan definieras är

Mackie (1972) som använde sig av olycks- och intervjudata i kombination

för att undersöka två frekventa olyckstyper. Han valde ut omkörnings-

respektive högersvängolyckor (vänstertrafik). Dessa delades upp i olika
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typer med hänsyn till miljö- och situationsfaktorer, inblandade trafikanter

och deras manövrer. De inblandade förarna intervjaudes och fick skatta 18

olika beteenden eller föraregenskaper efter hur pass mycket de kunde

tänkas bidra till olyckorna. När förarna skattade beteendenas betydelse

för omkörnings- respektive högersvängolyckor i allmänhet, fanns ingen

variation mellan beteendena: inget framstod som viktigare än något annat

för olycksgenereringen.

När förarna däremot skattade betydelsen av samma beteenden för sin

egen olycka fick man en stor variation. Den vanligaste olycksbidragande

omständigheten var att man inte upptäckt det andra fordonet, antingen

inte alls eller också för sent för att undvika det. Andra tänkbara orsaker

kom mycket lägre, som exempelvis att man gjort felbedömningar av

luckor, hastigheter, den andre trafikantens avsikter eller att man inte

givit körriktningstecken.

I detta fall borde man alltså inrikta kampanjen mot beteenden som ökar

chansen att upptäcka kritiska fordon vid omkörning respektive höger-

sväng. Det kan gälla rutinerna vid förarnas visuella avsökning i situatio-

nerna eller deras hastighet. Det bästa vore kanske att påverka dem att

tända halvljuset.

Vad Mackie i själva verket gjort var att använda sina data till en implicit

teori om olycksgenerering. Visserligen är hans data eller sätt att använda

dem inte invändningsfritt, men lika fullt är det fråga om en olycksteori.

Ett annat exempel på hur säkerhetsproblem kan definieras för kampanjer

är Dewar (1978). Det gällde cyklisters säkerhet. Dewar gjorde en observa-

tionsstudie av deras beteende i tvâ amerikanska städer. Cyklisterna gjorde

många fel av olika slag. Det vanligaste var att inte ge körriktningstecken

med en felfrekvens på 20%.

Om enbart felfrekvensen varit avgörande för cyklisters olycksrisk, borde

man välja körriktningstecken som målbeteende.

Det gjorde nu inte Dewar. Han kanske misstänkte att ett så pass vanligt

felbeteende inte kan vara kritiskt - i så fall borde det inte finnas många
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cyklister kvar. Han prioriterade i stället uppsikt bakåt före körfältsbyte

som målbeteende med en felfrekvens på 4%. Bakom detta val ligger någon

olycksgenererande teori. Vilken?

Andra liknande undersökningar har gjorts av exempelvis Drury m fl (1975).

Problemet är att man i den här typen av undersökningar samlar in data om

beteenden och olyckor, men att de inte värderas inom ramen för någon

uttalad teori.

Detta är emellertid bättre än att överlåta såväl data som teori till

intervjupersoners bedömningar. Så har exempelvis Sheppard ö: Valentine

(1979, 1980) gjort genom att de i ett par undersökningar låtit lokalt

arbetande trafiksäkerhetstjänstemän skatta äldres säkerhetsproblem i

trafiken.

Inte många säkerhetsrelevanta målbeteenden

Visar det sig att målbeteendet inte har något med säkerheten att göra,

spelar det ingen roll hur framgångsrikt än kampanjen påverkat det. Någon

effekt på trafiksäkerheten blir det naturligtvis ändå inte.

Vägtrafikkungörelsen (VTK) har 170 paragrafer. De flesta innehåller en

mer eller mindre specifik beteenderegel.

Men det är egentligen bara ett fåtal beteenden som har ett dokumenterat

samband med trafiksäkerheten. Bilbältesanvändning är ett exempel (Bé-

rard-Andersen 1978). Skyddshjälm för motorcyklister och mopedförare är

ett annat. Nykterhet (OECD 1978), gåendes reflexanvändning i mörker,

varselljus (Andersson m fl 1976, Andersson åc Nilsson 1981, Rumar 1981)

och hastigheter (Spolander m fl 1979) är ytterligare fall där man kunnat

påvisa samband mellan beteende och säkerhet. För att exemplifiera med

ett mindre formaliserat beteende kan barns upptäcksrutiner då de ska

passera körbana nämnas som väldokumenterat i säkerhetshänseende (se t

ex Spolander 1981).
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Här finns ofta förklaringen till varför informationskampanjer misslyckas.

Det beteende som valts till mål för kampanjen hade föga eller inget med
säkerhet att göra. Olycksgenereringsteorin var fel. Men det är i alla fall

bättre än då man över huvud taget inte haft ett distinkt beteende som

kampanjmål. Att då få effekter är rena rama turen.

Det finns krav på förnyelse och kreativitet vid planering av informations-

verksamhet. Det är lätt att reagera på det genom att välja spektakulära

kampanjmål framför beprövade, mer väldokumenterade. Ett vardagligt

beteende som reflexanvändning är mycket bättre som informationsmål än

något diffust attitydbegrepp som i och för sig kan vara intressantare men

om vars säkerhetsrelevans man bara tror. Man kommer ändå att få full

användning av sin kreativa kapacitet för att forma informationen så att

fotgängarna övertygas till reflexanvändning.

Det finns många trafiksäkerhetsproblem där man inte kan identifiera

något kritiskt beteende med tillräckligt förklaringsvärde. I så fall får man

försöka påverka det med andra åtgärder. Informationsverksamhet ska

reserveras för de fall där den verkligen gör nytta.

ATT PÅVERKA TRAFIKANTBETEENDE - PÅVERKANSTEORI

Vidare måste kampanjer bygga på någon idé hur övertalning går till. Hur

ska trafikanterna förmås utföra detåsyftade beteendet? Eller under-

trycka ett riskabelt beteende? Eller modifiera ett befintligt?

I början av 1970-talet genomfördes åtskilliga välkontrollerade försök att

öka bältesanvändningen i Nordamerika.

Fleischer (1972, 1973) gjorde ett experiment i tre matchade städer i

Kalifornien. I en stad genomfördes en intensiv bälteskampanj under 5

veckor med totalt 1 600 spots i radio/TV. I en annan stad förekom normal

bältesinformation med ca 350 inslag i radio/TV under kampanjperioden. I

en tredje stad undertrycktes all bältesinformation. Noggranna observa-

tionsstudier av bältesanvändningen genomfördes före, under och efter

försöket, liksom även attitydmätningar.
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Inga beteendeförändringar att betrakta som effekter av kampanjen kunde

uppmätas. Bältesanvändningen varierade i de tre städerna mellan 10 och

20% oberoende av kampanjen. Inte heller kunde några attitydförändringar

konstateras (föreställningar om bältets negativa och positiva effekter).

Det kan nämnas att de spots i radio och TV som Fleischer använde sig av,

utgjorde ett urval från ett stort antal vars effektivitet i olika avseenden

bedömts av trafiksäkerhets- och masskommunikationsexperter. Men det

visar bara hur SVårt det är att förutsäga effekter.

Ett annat välkontrollerat försök redovisas av Robertson m fl (1972). Under

9 månader genomfördes en TV-kampanj i ett medelstort amerikanskt

samhälle med kabel-TV. Hälften av hushållen fick kampanjen. Den andra

hälften fungerade som kontroll. Bältesanvändningen observerades och

genom bilarnas registreringsnummer kunde man hålla isär de kampanjex-

ponerades bältesanvändning från kontrollhushållens.

Användningsfrekvensen var emellertid densamma i båda grupperna, i båda

fallen under 20%. Inga effekter kunde alltså konstateras.

Även i Kanada har ett antal mer eller mindre välkontrollerade kampanj-

försök genomförts för att öka bältesanvändningen (Cunliffe 1975, Cunliffe

m fl 1975, Lonero m fl 1976, Ontario Ministry of Transportation and

Communications 1970, Peat, Marwich (3: Partners 1975, Rochon 1977,

Wilson m fl 1972).

I en utvärdering av dessa konstaterar Warren å: Simpson (1980) att de inte

haft någon större nytta för att åstadkomma varaktiga ökningar i bältesan-

vändningen. Dessa resultat tolkades - av den del - som att attityder och

kunskaper visserligen kan påverkas men att beteendet är extremt mot-

ståndskraftigt mot övertalningsförsök

När så lagstiftningen kom - i de fyra kanadensiska provinserna trädde den

i kraft 1975 och 1976 - ökade bältesanvändningen från 20 - 25% till 75 -

80% (med undantag för en provins där framgången inte var lika stor).

Efter något år stabiliserades användningsfrekvensen på 50 - 60%.
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Av detta kan man dock inte dra slutsatsen att kampanjer inte har någon

potential att öka bältesanvändningen. Andra kampanjer med andra påver-

kansteorier kan mycket väl ge bättre resultat.

Påverkansmodellen i de nordamerikanska kampanjerna har varit rationell-

logisk, så att säga. De har haft följande grundargumentation: "Även den

bäste bilförare råkar ut för trafikolyckor. Med bilbälte minskas risken då

för allvarliga personskador".

Förklaringen till de nordamerikanska misslyckandena kan ligga i följande

studie av Wilde m fl (1975). I denna fick bilförare rangordna 40 olika

trafiksäkerhetsåtgärder efter deras effektivitet. Lag om obligatorisk

användning av bilbälte bedömdes som den effektivaste av alla 40 åtgär-

derna. Däremot kom den bara på 19:e plats när det gällde vilka åtgärder

man verkligen ville ha genomförda.

Detta innebär att förarna redan kände till bältets skyddande effekt. Den

rationellt-logiska argumentationen slog alltså in öppna dörrar. Det tycks

vara ganska vanligt att föra ut välkända fakta i säkerhetskampanjer,

åtminstone om man ska tro Swinehart (1981) som kraftigt varnar för det

efter en genomgång av olika kampanjer i USA.

Det måste finnas andra skäl än okunskap till användningsmotståndet.

Utifrån sina data föreslog Wilde att kampanjerna mer skulle inriktasmot

komfort- och bekvämlighetsupplevelser negativt förknippade med bältes-

användningen.

En påverkansmodell för bältesanvändning

I en översikt av informationens roll i trafiksäkerhetsarbetet diskuterar

Avery (1973) olika attitydförändringsteorier. En som är användbar i detta

sammanhang är Festingers dissonansteori. En attityd består av en uppsätt-

ning kognitiva element (uppfattningar, föreställningar, åsikter). De kan

vara mer eller mindre relaterade till varandra. TVå till varandra relatera-

de element kan variera i samstämmighet (vara konstanta eller dissonanta).
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Enligt teorin strävar attityden mot samstämmighet mellan dess enskilda

element. Dissonans mellan elementen orsakar ett tryck att reducera den.

Det kan ske genom att ett element ändras eller nya kognitiva element

införlivas i attityden, eller genom att man undviker situationer som

aktualiserar dissonansen.

Utvecklingen av attityden till bilbälte kan beskrivas enligt Festingers

dissonansteori. Två av dess kognitiva element var länge dissonanta. Å ena

sidan var biltrafikanterna medvetna om bältets nytta i olyckor. Å andra

sidan hade de negativa föreställningar om bältets komfort. Denna disso-

nans reducerades på olika sätt. Ett var att undvika dissonanta situationer

genom att helt enkelt undvika medvetna beslut om icke-användning. Man

startade bilen och for iväg utan att ägna bältet någon tanke. Ett annat

sätt var att balansera uppfattningen om bältets positiva egenskaper med

negativa, t ex att det i vissa olyckssituationer kunde åstadkomma mer

skada än nytta. Genom dessa nya element försvagades dissonansen mellan

uppfattningen om bältets värde och föreställningen om dess dåliga kom-

fort.

De svenska bälteskampanjerna under första hälften av 1970-talet - före

obligatoriet - byggde på en modell av detta slag, utvecklad efter ett

flertal studier (Agrell åc Johansson 1972, Fhanér å: Hane 1971, 1972,

l973a, 1973b). Obehag och ovana identifierades som viktiga användnings-

barriärer. Kampanjerna byggdes upp för att genom påverkan i små grupper

vänja förarna vid bältet och dess användning.

Kampanjerna hade tre syften.

(1) För det första ville man ändra föreställningen om bältets negtiva

komfort. Det gjordes genom att provocera bilisterna att använda

bältet under så pass lång tid att de vande sig och upptäckte att det

kanske inte var så obehagligt som de trott. Det skedde med

tävlingar, t ex bingoveckan 1972 då bältesanvändande bilister fick

bingolotter av bältesobservatörer i gatutrafiken. Ju oftare bilisterna

använde bälte, desto fler lotter fick de och desto större chans hade

de att vinna i ett TV-sänt lotteri i slutet av veckan.
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Andra metoder att få bilisterna att med frivilligt tvâng pröva bältet

var att i mindre sammanhang där medlemmarna kände varandra söka

skapa en gruppnorm att "vi använder bälte". Så skedde t ex inom

företag, organisationer och inom familjer.

(2) För det andra förstärktes föreställningen om bältets värde. Det

gjordes genom att argumentera mot myterna att bältet kunde vara

till skada i vissa fall. Härigenom räknade man med att dissonansen

till att börja med skulle öka mellan föreställningen om bältets värde

och dess negativa komfort. Förhoppningen var att föreställningen

om bältets värde skulle vinna i attitydens strävan att reducera

dissonansen och nå jämvikt - för att formulera det i attitydmo-

dellens termer.

(3) För det tredje ville man aktualisera de dissonanta situationerna så

mycket som möjligt. Genom att oavbrutet påminna om bältet - i

massmedia och t ex genom barnen som uppmanats att arbeta som

influence agents i baksätet - ville man få bilisterna att åtminstone

fatta ett medvetet beslut vid starten ("använda eller icke använda,

det är frågan").

Med denna pâverkansmodell i botten fick de svenska bälteskampanjerna

bättre resultat än denordamerikanska (figur 1).

Under perioden 1971 - 74 ökade den frivilliga bältesanvändningen från 15

till 36% (Edvardsson Ö: Degermark 1975). Efter lagstiftningen 1975 ökade

den initialt till omkring 85%. (Nu är den litet lägre).

Dessa erfarenheter understryker hur pass viktigt det är att grunda

kampanjen på enväl underbyggd pâverkansteori: varför beter sig trafikan-

terna pâ ett visst sätt och varför underlåter de att utföra ett visst

beteende och hur kan de påverkas?
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Figur 1 Bältesanvändningen i Sverige 1971 - 74 (Edvardsson å: Deger-
mark 1975).

Exemplet visar också på samspel mellan information och lagstiftning. En

så pass drastisk åtgärd som straffsanktionerad användningsplikt ger natur-

ligtvis initialt mycket större effekter än övertalningskampanjer till fri-

villig användning. Lagstiftningen hade emellertid inte varit politiskt

möjlig i Vårt land om den inte föregåtts av kampanjerna.

I USA, för attta ett stort motoriserat land, är det svärare. Man har fått

en pessimistisk hållning till bilbältets möjligheter över huvud taget.

Robertson (1976) pläderar för automatiska system efter att ha redovisat

ett lagstiftningsförsök i Puerto Rico där användningsfrekvensen nådde ett

maximum på 24% omedelbart efter lagstiftningens införande, men sen

sjönk till 10% (efter det att man tvingats ta bort sanktionerna). Numera

finns ingen obligatorisk bältesanvändning där. Det kanske skulle löna sig

för USA att studera de svenska informations- och lagstiftningsåtgärderna

litet närmare.

INSTRUKTIVITET - "VAD VILL KAMPANJEN MIG?"

Egentligen tycks bara sådana kampanjer ge resultat som i enkla och klara

ordalag talar om för trafikanterna vilket beteende som förväntas.
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Detta innebär en viktig begränsning. Vissa beteenden går inte att beskriva

klart och enkelt. Då får man avstå från att söka lösa det problemet med

kampanjer. Det finns ju andra trafiksäkerhetsåtgärder.

Morris (1972) exemplifierar detta med tre kampanjer i England. Den

första inriktades på att lära barn i de tidigare skolåren att korsa körbanor

riktigt. Den genomfördes via föräldrar, men också med direktinformation

till barnen i TV, filmreklam och broschyrer.

Den andra kampanjen avsåg att få bilförarna till säkrare omkörningsbete-

ende och genomfördes i TV under en månad inom ett begränsat område,

definierat av TV-kanalens räckvidd (nordöstra England). Övriga landet

användes som kontrollområde.

Den tredje kampanjen åsyftade ökad bältesanvändning, ocksåp den geogra-

fiskt begränsad till nordöstra England. Förutom TV ingick pressannonse-

ring och affischering. Resten av landet var kontroll.

De tre kampanjernas meddelanden varierade i enkelhet. Enklast var

bälteskampanjen ("sätt på bälte"). Komplexast var omkörningskampanjen.

Vad blev resultatet?

Bälteskampanjen gav en fördubbling i användningsfrekvensen, från 14% i

kampanjområdet till det dubbla. I kontrollområdet utan kampanj skedde

ingen förändring.

Också fotgängarkampanjen gav effekter i form av ökade kunskaper bland

barnen och förbättrat beteende då degick över gatorna. En olycksanalys

där man jämförde de faktiska olyckstalen för åldersgruppen under och en

månad efter kampanjen tydde på ensignifikant olycksminskning på 11%

från förväntat olycksutfall.

Dmkörningskampanjen som följdes upp med observationer av frekvensen

felaktiga omkörningar gav inga effekter. Kampanjens impact i enkla mått

var lika stor som de båda andras och användningen av TV var exempelvis

större än i fotgängarkampanjen. Kampanjperioderna var jämförbara.
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En rimlig förklaring till utfallet är därför att omkörningskampanjen

behandlade ett för komplext beteende, med meddelanden som är svära att

kommunicera i så ytliga informationskanaler som massmedia ändå är. Det

är en begränsning som inte är mycket att göra åt, men det är viktigt att

inse den.

En annan kampanj för att lära barn att korsa gator säkrare - och med

något mer komplicerat budskap än Morris' - rapporteras av Downing ö:

Spendlove (1981, Operation Dash Out). Kampanjen, som genomfördes i

Greenwich, syftade dels till att lära barn korsa gatan mellan parkerade

bilar när inget alternativ finns, dels övertala bilister att köra långsamma-

re längs parkerade bilar. Kampanjen utfördes via låg- och mellanstadiet i

skolan och med annonser i radio och press.

I en testsituation på avstängd yta fick barnen efter kampanjen Visa hur

man ska korsa körbana med och utan parkerade bilar vid trottoaren. En

kraftig förbättring av beteendet (färdigheterna) kunde konstateras bland

barnen från kampanjskolorna, men inte bland dem från kontrollskolorna.

Men när man sen filmade barnens spontana beteende utan att de visste om

att de var observerade, fanns inga beteendeeffekter (stanna + se sig om).

I och för sig hade barnen lärt sig hur man skulle göra. Beteendeinstruktio-

nen var tillräckligt klar och enkel för att kommuniceras till dem.

Dock var den inte tillräckligt övertalande för att sedan i verkligheten få

dem att göra så.

Kampanjens påverkansmodell, för att tala i tidigare diskuterade termer,

fungerade inte, vilken den nu var.

Ett annat exempel på kommunicerbara meddelanden ger Jörgensen å:

Steen-Petersen (1973) med en kampanj i Köpenhamn i mars 1970 som

syftade till att flytta barnen från framsätet till baksätet. Trots att

kampanjen bara omfattade ett lO-minutersprogram i TV samt ett infor-

mationsblad till skolor och förskolor, gav den effekter såväl omedelbara

som ännu ett år efteråt (tabell 1).
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Tabell 1 Procent barn observerade i framsätet före, efter och ytterliga-
re ett år efter en kampanj i TV (Jörgensen å: Steen-Petersen

    

1973).

' Main streetsbe of adults Main streets . .2 '

Nunin :line car Time of Schools weekdays wood/2155
and their sex observation 33) (A) (A)

One male alone March 1970 30-3 17-1 20-9

April 1970 26-2 15-5 ;4-7

April 1971 25.3 .11-3 13-8

One female alone March 1970 38-2

April 1979 3:-; 35-9 ...4 1

'April 1971 343 :5-3 190-

At least 2 adults March 1970 96 7-3 5-2

April 1970 3-8 5-8

April 1971 8-1 3-1 ;0

 

Små kampanjer, som det här var fråga om, ger i regel inga effekter om
inte budskapet är slagkraftigt och enkelt (jämför t ex Berg 1973).

Andra exempel på lyckade kampanjer med enkla budskap ger Johnston å:
Cameron (1979) med en ovanligt välkontrollerad serie experiment i
Australien. Med TV försökte man påverka kvaliteten i bältesanvändningen:
att dra åt bältet, placera låset korrekt och inte ha bältet vridet. Med
bältesobservationer konstaterades signifikanta förbättringar i alla tre
avseenden (tabell 2).

TabellZ Effekt av bälteskamkpanjer i Australien för att förbättra
användningskvaliteten (dra åt, korrekt "off-hip" placering avlåset samt ej vridet bälte). Procent biltrafikanter med korrekt
bältesanvändning (Johnston & Cameron 1979).

 

City receiving short, interue publicz'ty

   

Adelaide Hobart Newcastle
(experiment 1) (experiment 2) (experiment 3)

Target Frap. Prop. Prop.behaviour Before After change Before After change Before After change

per cent 'tight' 61 70 15 48 63 31 68 76 12
per cent buckle

*OH-hip' 53 65 23 37 55 49 41 54 32
per cent 'no W151' 75 81 8 74 82 11 80 81 1'

 

' the only statistically insigniñcant increase (compared with relevant control).
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En något mer komplicerad kampanj - kanske inte de enskilda meddelande-

na utan genom antalet - är den som rapporterats av Hutchinson m fl

(1969). Den är intressant därför att det var fråga om lokalt förankrad

information som gav effekter på bilisternas beteende. Också andra

kampanjer med enkla meddelanden har givit beteendeeffekter (t ex

Blomgren m fl 1963, Van Houten m fl 1980). Dessa är också exempel på

närhetsprincipen (se t ex OECD 1971) och användning av feed-back.

Slutligen kan pekas på ett försök med vägvalsinformation i radio där man

prövade effekten av detaljerade instruktioner (Owens 1980). I det ena

fallet meddelade man var trafikstockning inträffat och gav en detaljerad

anvisning om alternativa vägar. I 'det andra fallet talade man bara om var

hindret fanns och överlät till bilisterna att själva fundera ut lämplig

omväg.

Båda meddelandena gav effekter: tre fjärdedelar av bilisterna undvek det

blockerade stället. Meddelandet med de detaljerade instruktionerna gav

mereffekt men bara för de förare som kände till miljön. För de andra gav

det inte större effekter än det mer allmänna meddelandet. Det lönar sig

inte att driva detaljeringen längre än vad auditoriet har referens till.

NÅGRA GREPP FÖR ATT ÖKA EFFEKTEN

Vi har nu diskuterat tre förutsättningar för att informationsverksamhet

över huvud taget ska ge nytta för trafiksäkerheten - riktiga modeller för

olytcksgenerering och beteendepåverkan och att beteendet är entydigt nog

att kommuniceras.

Men det räcker inte. Informationen måste sedan distribueras så att den

när målgruppen, den måste utformas så att den upptäcks i det dagliga

massmediaflödet och inte drunknar i allt annat som i varje fall konkurre-

rar om mottagarnas uppmärksamhet och tid.

Det finns en del tumregler för att öka informationens effekter. Exempel-

vis bör den utformas så att den blir personligt relevant för mottagaren,
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skrämsel kan övervägas i vissa fall - här bör man dock pröva sig fram för

att undivka fallgropar, osv.

TVå exempel på tumregler ska diskuteras i det fortsatta.

Närhetsprincipen

 

Informationen bör nå mottagarna vid tillfällen då den omgående kan

omsättas i det åsyftade beteendet. Tillämpas närhetsprincipen får de

informationen när de behöver den.

I ett tidigt försök av Blomgren m fl (1963) finns ett bra exempel på att

information direkt till föraren i trafiken kan ge reslutat. På en parke-

ringsplats sattes en affisch upp vid utfarten med texten: "A good driver is

courteous - he signals". Den gav eggekt, visserligen inte så stor men mer

kanske inte var att vänta med det förhållandevis harmlösa meddelandet.

Frekvensen körriktningstecken ökade från 13 till 18%.

Van Houten m fl (1980) har gjort ett intressant experiment för att få

bilförare att bättre hålla fartgränsen 50 km/h. På en vägsträcka där

förarna enligt Skyltad hastighet skulle minska från 80 km/h till 50 km/h

satte man upp en skylt (1,2 m x 2,1 m) där man angav hur stor del av

förarna som verkligen drog ner hastigheten till 50 km/h dagen innan samt

den bästa noteringen hittills under försöket. Idén var att förarna som

kollektiv (hög andel återkommande förare) successivt skulle förstärkas i

hastighetsanpassningen allt eftersom de fick information om sina resultat.

Detta gav effekter, men bara då man med siffror angav procent förare

som följde hastighetsgränsen. Vidare framgår att effekterna var större på

de förare som körde fortast.

I ett senare försök prövades samma idé för bältesanvändning (Nau m fl

1981-82). Det gav inga effekter, sannolikt beroende på att det är svärt

(och riskabelt) att krångla med bältet under körning. Dessa försök är inte

bara exempel på hur närhetsprincipen kan tillämpas, utan också på

återkoppling.
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Media med stor närhet i tiden har dock i regel låg instruktivitet och

viceVersa. Affischer, stickers och liknande som kan placeras i trafiken är

inte särskilt bra när det gäller att klargöra saker och ting, eller

argumentera för något. Ett undantag är möjligen bilradio som kan förena

närhet och instruktivitet. TV, film, broschyrer, tidningsannonser ger

instruktiva möjligheter men saknar närhet i tiden till tillämpningssituatio-

nerna.

Närhetsprincipen behöver inte bara avse tiden mellan informationen och

tillämpningstillfället. Den kan också avse den innehållsliga närheten:

använder sig kampanjen av lokalt identifierbara exempel?

I Lexington (Kentucky) genomfördes en lokalt orienterad kampanj för att

minska förarnas körfel. Under 18 månader kördes serier av 2-3 minuters-

filmer i TV två dagar i veckan två gånger per dag, vilket senare minskades

till en gång i veckan. Filmerna visade lokala förare köra fel på olika

bestämda platser på landsväg och i gatutrafik i trakten. Före- och

efterstudier gjordes vid åtta korsningar där man observerade körfältsby-

ten, gul- och rödljuskörning, stopp vid stopplikt etc. Efter sex månaders

kampanj hade förarfelen sjunkit med 17%. Antalet olyckor under kampanj-

perioden sjönk med över 10% (Hutchinson m fl 1969).

Informella ombud

 

Det är ofta en fördel om kampanjerna sätter igång modellerings- och

imitationsprocesser i målgruppen. Massmediainformation når ofta bara en

liten del av målgruppen - opinionsledare, early adopters, influence agents

- som kan föra påverkan vidare genom argumentation och exempel.

Informella ombud i denna mening tycks vara användbara i trafiknykter-

hetskampanjer. Och där behövs verkligen alla effektiva metoder som finns

att uppbringa, eftersom påverkan av alkoholkonsumtion egentligen sträck-

er sig långt utanför trafiksäkerhetsområdet och konsumtionsbeteendet är

djupt rotat i samhällskroppen.

I USA har trafiknykterhet fått högsta prioritet i säkerhetsarbetet. Croke
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(1977) sammanfattar erfarenheterna från perioden 1971-76 då sammanlagt

35 demonstrationsprojekt i olika delstater genomfördes inom ramen för

det federala trafiknykterhetsprogrammet (ASAP).

I början inriktades projekten på att öka samhällets och publikens medve-

tenhet om trafiknykterhetsproblemet.

Därefter personaliserade projekten problematiken genom att identifiera

den alkoholpåverkade föraren som någon alla egentligen kände: en anför-

vant, en vän, en i bekantskapskretsen.

Projekten i slutet av perioden inriktades mot alkoholproblematikernas

omgivning i syfte att påverka beteendet.

Man vill övertala människor att ingripa i situationer som skulle kunna leda

till alkoholpåverkad körning. Man ville få dem att ta ansvar för att

påverkade förare inte kom ut bakom ratten. Kampanjerna byggde ofta på

temat att bara den är en verklig vän som aktivt griper in i sådana

situationer.

Vissa effekter kunde observeras, i varje fall på benägenhet att intervenera

i potentiella "drunken driving situations". Men resultaten visar också att

området är trögt och att siktet måste vara inställt på långa informations-

perioder.

I en annan kritisk granskning av "mass media, public education and

alcohol" når Blane å: Hewitt (1977) samma slutsatser. Kampanjverksamhe-

ten måste inriktas på att rekrytera ombud i problematikerns omgivning

för att få dessa att svara den personliga argumentation, det stöd och de

ingripanden som behövs för att nå resultat.

EFFEKTMÄTNINGAR - ETT REKORD

Kampanjer kan inte beskrivas på ett standardiserat sätt i dag. Det är

SVårt att i förväg förutsäga resultaten. Inte ens experter kan utan data

göra acceptabla bedömningar av kampanjers effektivitet (Fleischer 1972).
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Med effektmätningar som naturligt inslag i alla större kampanjer byggs

successivt ett kunnande upp och hur effektiva kampanjer utformas. Deras

modeller för påverkan kan bedömas och modifieras. En kampanj är en del

av en kontinuerligt pågående informationsverksamhet. Det gäller då för

fortsättningen att systematiskt utnyttja de erfarenheter den ger, men det

är SVårt om man inte vet resultatet av gjorda insatser.

Effektmätningar innebär krav att definiera kampanjmålen i mätbara

termer. Många ser det som en onödig begränsning. Tvärtom, ju mer

konkret - och observerbart - kampanjens mål kan anges, desto större är

utsikterna att få resultat. Först då man för sig själv preciserat vilket

beteende som kampanjen åsyftar, först då har man chans att kommunicera

det till trafikanterna. Först då man klargjort vilka attityder och kunska-

per kampanjinformationen ska påverka finns utsikter att så sker. Det

dunkelt tänkta blir det dunkelt sagda - och ger inga effekter i målgruppen.

Attityder och kunskaper utgör sekundära mål i en kampanj. Verbala svar

från målgrupperna används för att värdera informationens måluppfyllelse

i dessa avseenden.

Eftersom varje kampanj måste ha ett definierat beteende som mål, bör

effekten mätas genom observationer som målgruppen inte kan påverka.

Verbala rapporter om det egna beteendet är otillförlitliga som mått på

verkligt beteende, i synnerhet efter en kampanj som kan påverka det

verbala beteendet men lämna det faktiska i fred (Avery 1973).

Syftet med kampanjer är naturligtvis att minska olycksfrekvenser, även

om kampanjmålet uttrycks i beteendetermer. Olycksgenereringsmodellen

ska svara för att en uppnådd beteendeförändring också leder till minskad

olycksfrekvens.

Ofta är det SVårt att mäta enskilda kampanjers effekter på olyckstalen.

De är ofta små med stor slumpvariation. I regel finns inga invändningsfria

kontroller som kan användas för att bedöma olycksutvecklingen om

kampanjen inte genomförts och mot vilken den faktiska utvecklingen kan

jämföras. Elofsson (1978) ger exempel på svårigheten att upptäcka kam-

panjers avtryck i olycksstatistiken.
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Å andra sidan finns det flera exempel på kampanjer som givit mätbara

effekter på olyckstalen. Lalani (3: Holden (1980) redovisar en lyckosam

kampanj i London med omgivningar för att förmå motorcyklister att köra

med halvljus under dagtid och använda mer iögonenfallande färger på

klädseln.

Kampanjen bestod av främst annonsering i radio, som under en vecka

sände fyra olika inslag om ca 30 sek totalt 80 gånger (också affischering,

en broschyr etc). Mc-förare med tänt halvljus ökade från 3% till 29%, med

ljus klädsel från 8% till 17% och med bådadera från 1% till 9%. Alltså

kraftiga effekter av en kort och billig kampanj. Beteendeeffekterna

kvarstod i stort sett oförändrade ännu ett år efteråt.

Vad blev då effekten på säkerheten?

Mc-olyckorna under dagtid kunde uppskattas genom att använda mc-

olyckorna i mörker som kontroll (som ju i varje fall inte negativt kan

påverkas av halvljus under dagtid). Den faktiska olycksfrekvensen under

dagtid var 7% lägre än förväntat (signifikant). Man gjorde t o m en

kostnads-nytta-kalkyl och uppskattade "vinsten" till över 200 gånger

 

kampanjkostnaden på ett år.

Andra som värderat kampanjer i kostnads-nytta-termer vilket förutsätter

en observerad olycksstatistikeffekt är Morris (1972).

LÅNGSIKTIGT ARBETE

En kampanj som vill för mycket på en gång kan ofta ge en bumerang-

effekt. Det är aldrig möjligt att snabbt övertala människor till stora

förändringar i åsikter eller beteende. Kampanjer måste arbeta i små steg,

med små successiva förändringar. Därför får övertalningsmeddelanden

inte avvika alltför mycket från auditoriets attityder. I detta ligger också

en trygghet - människors stabilitet gör att de inte kan övertalas till

drastiska ändringar i sina vanor.

Detta innebär också att alla förhoppningar om - eller t o m anspråk på -
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snabba resultat av kampanjer så gott som alltid är orealistiska. Kampanjer

måste ses i ett långsiktigt verksamhetsperspektiv.

Detta innebär också att det i regel inte är miningsfullt att mäta effekter

av enskilda kampanjer. Det är först genom att värdera en serie kampanjer

kring samma tema som informationsverksamheten kan bedömas.

Med denna genomgång har jag velat argumentera för informationsverk-

samheten. Rätt utformad och rätt använd har den en självklar roll i

trafiksäkerhetsarbetet.
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SVENSKA TRAFIKSÄKERt-ETSKAMPANJER UNDER 1970-TALET OCH

DERAS EFFEKTER

Bengt Skoglund, TSV

Trafiksäkerhetsverket bedriver en omfattande informationsverksamhet,

som planeras i samarbete med andra myndigheter, organisationer och

företag som arbetar med trafik och trafiksäkerhet. Den svenska trafiksä-

kerhetsinformationen är unik internationellt sett, eftersom det finns en

statlig myndighet som har fått personella resurser och tilldelas anslag för

informationsverksamhet och att det dessutom finns ett antal organisatio-

ner som bedriver ett omfattande frivilligt trafiksäkerhetsarbete.

Informationsverksamhetens organisation inom trafiksäkerhetsområdet i

Sverige framgår av figur 1.

 

CENTRAL NIVÅ
Trafiksäkerhetsverket och andra myndigheter

NTF och andra organisationer

I
REGIONAL NIVÅ

Tratiksökerhetsverkets distrikt Lönsmyndigheter
Lönens Tratiksökerhetstörbund och andra organisationer

3
LOKAL NIVÅ

Kommunernas tratiksökerhetsn'a'mnder
Andra kommunala nämnder Organisationer

f

TRAFIKANTER

              

Fig 1

Man kan, med facit i hand, konstatera att organisationen med en statlig

myndighet i spetsen för landets samlade trafiksäkerhetsinformation har

varit framgångsrik. Mellan 1970 och 1982 har antalet i vägtrafikolyckor

 

dödade personer minskat från 1 307 till 758, samtidigt som antalet bilar

 

ökat med ca 30 procent!

För mig framstår det som mycket insiktsfullt och framsynt av dåvarande

ansvariga politiker att vid trafiksäkerhetsverkets tillkomst 1968 skriva in
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följande i verksinstruktionen: "det åligger trafiksäkerhetsverket särskilt...

att informera allmänheten i trafiksäkerhetsfrågor och samverka med

andra myndigheter och enskilda organisationer i trafiksäkerhetsfrämjande

syfte". Trafiksäkerhetsinformationen ansågs således vara ett så viktigt

inslag i trafiksäkerhetsarbetet att den skulle integreras i den statliga

trafiksäkerhetsmyndigheten.

Inom trafiksäkerhetsverket finns enligt verksinstruktionen en särskild

avdelning som handhar informationsverksamheten. Sektionen består idag

av 11 personer. Ute i trafiksäkerhetsverkets distriktsorganisation arbetar

dessutom 7 informationssekreterare och 8 skolkonsulenter. För budgetåret

1983/84 uppgår verkets informationsanslag, exklusive lönekostnader, till

11,6 miljoner kronor. Detta är realt sett en halvering av anslaget från

slutet av 70-talet. En ytterligare kraftig minskning av informationsansla-

get kan förväntas till kommande budgetår. Detta är från trafiksäkerhets-

synpunkt en olycklig utveckling.

Under de första verksamhetsåren genomfördes informationsaktiviteterna i

form av i tiden avgränsade, relativt kortvariga kampanjer, där det ena

informationsämnet avlöste det andra. Allmänt kan sägas att de första

åren var präglade av ett kunskapsuppbyggande och ett samlande av

erfarenheter inom det mycket breda fält som trafiksäkerhetsinformatio-

nen har att verka.

År 1975 genomfördes den första, mera omfattande informationskampan-

jen. Den behandlade ämnet trafiknykterhet och löpte över hela året. År

1976 följde kampanjen "Barn i trafiken" som också var en ettårsaktivitet.

Insikten om behovet av längre kampanjperioder ledde fram till att

huvudkampanjen 1977/78 blev en tVåårsaktivitet med det övergripande

namnet "Trafiken och jobbet". På samma sätt genomfördes 1979/80 års

huvudkampanj som en tVåårsaktivitet riktad till bilförarna med tonvikt på

trafiknykterhet och hastighetsanpassning. Från och med år 1981 arbetar

trafiksäkerhetsverket med en rullande informationsplan, där de olika

informationsaktiviteterna bedrivs kontinuerligt med "punktvisa" intensiv-

perioder.

I planen görs en från informationssynpunkt funktionell indelning av
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trafikanterna i tre kategorier:

- Oskyddade trafikanter

- Bilförare/bilpassagerare

- Alla trafikanter

Kategorierna överensstämmer väl med de verksamhetsområden, som ver-

ket prioriterar. Oskyddade trafikanter och bilförare/bilpassagerare är tvâ

grupper som flera allvarliga trafiksäkerhetsproblem är knutna till. Den

tredje kategorin får ses som ett övergripande verksamhetsområde.

De tre verksamhetsområdena kan man beskriva så här:

Verksamhetsområdet Oskyddade trafikanter omfattar information om

 

trafikregler och trafiksäkerhetsproblem som berör gående, cyklister,

mopedister och motorcyklister. Bland dessa är barn och äldre särskilt

utsatta grupper.

Verksamhetsområdet Bilförare/bilpassagerare omfattar information om

 

trafikregler och trafiksäkerhetsproblem som berör bilförare och bilpassa-

gerare samt förare av traktorer, motorredskap och bil med husvagn.

Verksamhetsområdet Alla trafikanter, slutligen, omfattar information om

 

trafikregler och trafiksäkerhetsproblem som är gemensamma för alla

trafikanter samt andra aktiviteter som är av övergripande natur.

VERKSAMHETSOMRÅDEN/PROJEKT 1983-1989

OSKYDDADE 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

          

TRAFIKANTER
Alla Q 1 I I I I I J

Barn och skola g I Ever-5532:1 I I.............. .-1 4

Ä|dre [ 1 l 1 1 1 1 J

BILFÖRAR E/
BILPASSAGERARE
Alla L 1 I I 1 1 i 4

Trafiknykterhet [ I-:-:-:-:-:-:-:-I [ 1:.2-2-:4-2-23-1 1 1

Hastighetsan passning En:-----iver-1 I F-'I-l"-'.'°.'-'d I r-:.-.'.'-:.-.-.'-:J

  

ALLA TRAFIKANTER

Övergripande L I I I I I F J
information

 

Tyngdpunkt

E Kontinuerliga aktiviteter

Fig 2
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Som framgår av figur 2 ligger informationsverksamhetens tyngdpunkt i år,

1983, inom verksamhetsområdet Bilförare/bilpassagerare. Informationen

omfattar här bilförares hastighetsanpassning, nästa år ärdet trafiknykter-

hetsproblemen som fokuseras. Och under 1985 kommer tyngdpunkten att

läggas på projektet "Barn och skola". Inom de här tre prioriterade

områdena sker sedan en kraftsamling vart tredje år.

När det gäller barns trafiksäkerhetsproblem blir det nu trejde gången

sedan verkets tillkomst som detta ämne blir föremål för en större

informationsinsats. Första gången var, som jag nämnde tidigare, år 1976,

och andra gången var år 1981. Barn i trafiken är således ett verksamhets-

område som i varje fall från mitten av 70-talet fått en mycket hög

prioritet i verkets informationsverksamhet. Därför tänker jag i det här

sammanhanget ta detta område som exempel för att belysa effekterna av

trafiksäkerhetsinformationen. Men innan jag kommer in på effektsidan vill

jag kort beskriva den modell för informationsverksamheten som vi arbetar

utifrån. Denna modell kan, som framgår av figur 3, indelas i fyra olika

skeden, nämligen:

 

ANALYS

   

  

  

EFFEKT PLANERING

      

  

 

GENOMFÖRANDE

   

Fig 3

ANALYS

Utgångspunkten och grunden för alla projekt finns i olycksstatistiken

(l)*).Med denna och annat underlag som bas kan vi kartlägga informa-

tionsbehovet och strukturera informationsverksamheten.

*) Siffrorna hänvisar till figur 4.
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Genom olycksstudier (2)*) kan orsakerna till olyckorna belysas, vilket

tjänar till underlag för bedömningar av vilket område eller delområde som

bör bli föremål för information.

Observation av trafikanters beteende (3) är ytterligare ett viktigt under-

lag för informationsåtgärdernas inriktning och utformning.

Nya lagar, nya forskningsresultat eller andra nyheter (4) inom något

trafiksäkerhetsområde kan också vara motiv för en informationsinsats.

Expertis (5) inom olika områden är alltid en stor resurs vid insamlingen av

det faktaunderlag som varje kampanj måste byggas på.

De här källorna, kompletterade med annat underlag och tidigare erfaren-

heter, utgör grunden för beslut om vilket ämne, tema eller delområde som

vi väljer att informera om (6).

Vid ämnesvalet måste vi naturligtvis också ta hänsyn till vilka effekter av

informationen som man kan förvänta. I en del fall kan en annan åtgärd än

information vara lämplig. Alternativet kanske står att finna i en skärpt

övervakning från polisens sida eller dylikt.

I samband med ämnesvalet görs också en kostnads/intäktsanalys (7). Det

innebär att samhällets kostnader för informationen jämförs med intäkter-

na, d v 3 minskningen i antalet i trafiken dödade och skadade personer.

Det finns områden med mycket klara samband mellan ett bättre beteende

och ett minskat antal olyckor eller personskador. Exempel på detta är

bilförares hastighetsval, trafiknykterhet och bilbältesanvändning.

PLANERING

I planeringen av de flesta kampanjerna medverkar många myndigheter och

organisationer. Tidsplanering (8) och kampanjintensitet bestäms med

*) Siffrorna hänvisar till figur 4.
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hänsyn till resurserna både på central och regional/lokal niVå. I många fall

sker en koncentration av alla åtgärder under en bestämd period. På detta

sätt kan vi öka den totala effekten. Det innebär också att vi kan

utvärdera och följa upp de olika aktiviteterna.

I en särskild projektgrupp med representanter för olika myndigheter och

organisationer diskuteras de olika åtgärderna inom ramen för en kampanj.

Gruppen har en rådgivande funktion och som grund för dess arbete ligger

förberedande undersökningar av målgruppers kunskaper, attityder och

beteende. Utifrån bl a detta underlag väljer vi mål (9)*), målgrupp (10),

budskap (11) och kanaler (12) för kampanjen.

Samordning (13) av planeringsunderlaget sker kontinuerligt och effektmått

(14) bestäms. Och slutligen genomförs förmätningar (15).

Målen för kampanjen är styrande för alla åtgärder. Målen är uttryckta i

kvalitativa och kvantitativa termer.

Planeringen kan också innefatta att informationsenheter, t ex annonser,

förtestas för att vi skall kunna avgöra om de ger de effekter, vi förväntar

oss.

När det gäller stora kampanjer behövs en planering på upp till 2 år medan

mindre kampanjer kräver en betydligt kortare planeringstid. Planeringen

sammanfattar vi alltid i en detaljerad plan för kampanjen.

När det gäller den kreativa utformningen av informationsenheter arbetar

trafiksäkerhetsverket tillsammans med utomstående konsulter.

GENOMFÖRANDE

När vi genomför en informationskampanj (16) utnyttjar vi normalt mass-

medieaktiviteter (17), dvs annonsering, direktinformation, affischering,

*) Siffrorna hänvisar till figur 4
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annonsfilm, TV-spots etc, och fält/skola aktiviteter (18)*), där Vår

fält/skola-personal arbetar på regional och lokal niVå som "missionary

salesmen". Tyngdpunkten kan variera beroende på kampanjens totala

strategi.

EFFEKT

Efter en kampanj genomför vi eftermätningar (19) i avsikt att konstatera

de effekter kampanjen haft. Att studera effekter på olyckor (20) är

viktigt men kan i många fall vara komplicerat. Problem finns också när

det gäller att mäta beteendet i trafiken. Verkligt beteende (21) studeras i

de fall det är möjligt. I annat fall kan intervjuundersökningar om uppgivet

beteende (22) ge ledtrådar om det verkliga beteendet eller åtminstone om

benägenheten för ett visst beteende.

Men det är en mer osäker metod som i första hand medger jämförelser

över tiden. Undersökningar görs också för att konstatera vilka förbätt-

ringar som kampanjen åstadkommit rörande kännedom (23), kunskaper (24)

och attityder (25).

Eftermätningarna relaterar vi till förmätningarna och försöker på så sätt

bedöma kampanjens effekter. Effekterna återförs också till detaljplane-

ringen och används på så sätt som kontroll och ligger samtidigt till grund

för eventuella korrigeringar.

Undersökningar dokumenteras i rapporter, som vanligen sammanställs i en

slutlig rapport (26).

*) Siffrorna hänvisar till figur 4.
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Förutom särskilda för- och eftermätningar genomförs också varje höst

sedan 1981 en enkät bland allmänheten omfattande ett riksrepresentativt

urval på ca 3 000 personer i åldrarna' 15-74 år. I denna ställs i varje

omgång identiska frågor om de beteenden och attityder som vi försöker

påverka genom informationsverksamheten*).

Alla som arbetat med information vet, att det inte alltid är så enkelt att

mäta effekter av verksamheten. I det stycket skiljer sig samhällsinforma-

tionen inte från den kommersiella reklamen. Svårigheterna för Vår del

beror bl a på följande omständigheter: För det första är den s k

slumpvariationen i de egentliga resultatvariablerna - olyckor och skadade

personer - så stor att förändringar, som inträffar under en kampanjperiod,

mycket väl kan hänföras till slumpen och inte till insatta informationsåt-

gärder.

Vidare sker ständigt förändringar till det bättre i trafikmiljö och fordons-

bestånd, vars effekter på resultatvariablerna inte med säkerhet går att

särskilja. Man är således vanligtvis hänvisad till att använda effektmått

av lägre dignitet t ex beteenden eller kunskaper/attityder.

Förutom svärigheten att genom rimligt omfattande undersökningar påvisa

verkliga men måttliga effekter, föreligger här även' problemet att särskil-

ja effekter av Vår informationsverksamhet från effekter av annan samti-

dig information inom trafiksäkerhetsområdet. För att i någon mån kringgå

detta problem görs därför också rena penetrationsstudier, där vi försöker

att knyta undersökningsfrågorna till de speciella produkter som ingått 1

Våra kampanjer.

Som exempel på de effektmätningar som trafiksäkerhetsverket bedriver i

samband med sin informationsverksamhet kommer jag, som jag nämnde

tidigare, att hålla mig till informationen om barn i trafiken.

Den kampanj som genomfördes år 1976 byggde i stort på professor Stina

Sandels forskning om barn i trafiken. Kampanjen grundades därför på

följande fakta rörande trafikolyckor med barn.

*) Undersökningsföretag: SCB
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Barn har begränsade fysiska och psykiska förutsättningar att klara

trafiken. Barn leker ofta och har t ex svärare än vuxna att överblicka

och rätt bedöma trafiksituationer, avstånd och hastigheter samt

koordinera rörelser.

Vuxna överskattar ofta barns förmåga att klara trafiken och många

olyckor hade kunnat undvikas om man haft större kunskap om dessa

begränsningar hos barnen och större förståelse för att barn inte kan

förväntas bete sig som vuxna i trafiken.

Trafikfostran av barn är nödvändig men inte tillräcklig. Fostran av de

vuxna trafikanterna är minst lika viktig för att öka barnens säkerhet i

trafiken.

Kampanjens mål kom därför att formuleras på följande sätt: "Att öka

kunskaperna hos alla vuxna om barns begränsade förmåga att klara

trafiken".

Huvudmålgrupp i kampanjen var således vuxna trafikanter. Och huvudmål-

gruppen definierades också efter de olika roller vuxna har gentemot barn:

I

De som möter barn i trafiken

Föräldrar och andra tillsynshavare

De som utbildar trafikanter

De som arbetar med trafikmiljöfrågor.

flera fall sammanfaller dessa roller - vuxna kan givetvis vara både

fordonsförare och förälder. Även om kampanjens huvudmålgrupp var

vuxna trafikanter innehöll den inslag som riktade sig till barnen själva.

Som framgår av figur 5 genomfördes ett tiotal effektmätningar i samband

med kampanjen. Jag har avsiktligt utelämnat de högre nivåerna "beteen-

de" och "olyckor" av det enkla skälet att vi inte hade möjlighet att

genomföra några mätningar på dessa niVåer.
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Kampanjen hade en stor genomslagskraft hos allmänheten. Över 80

procent (motsvarar 4,5 miljoner personer i åldrarna 18-70 år) nåddes av

kampanjbilden "de vuxna barnen". Detta resultat är styrkt genom tvâ

undersökningar *): juni 1976, 78 procent; nov 1976, 82 procent. Andelen

som kände till kampanjen låg i slutet av perioden på omkring 70 procent

(motsvarar 3,9 miljoner personer), ett resultat som också är styrkt genom

tvâ undersökningar.

Kunskapen om vad man informerade om i samband med kampanjens hu-

vudenhet låg i slutet av kampanjperioden på 35 procent (motsvarar 1,9

miljoner personer)*).

Informationsöverföring - kampanjen fofalf.

         

   

 

100%

82%

71%

35%

Samtliga Uppmärk- Könner Kunskap
18-70 år sammaf till om huvud-

kampani- kampanjen budskap
bi|den

5,5 4,5 3,9 1,9

Antal personer 18-70 år - miljoner.

*) Undersökningsföretag: SIFO. Urvalsstorlek 1 000 personer. Referens:

Effektundersökningar av informationskampanjen "Barn i trafiken". TSV

Info.grp Intern PM nr 160.
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Vidare nådde kampanjens huvudtrycksak "Lär känna det gåtfulla folket" 49

procent av målgruppen, vilket motsvarar 2,7 miljoner personer. Av dessa

hade 1,8 miljoner läst eller tittat i den *).

Informationsöverföring - kampanjbroschyren

       

49%

33%

Uppmärk-
sommof

broschyren Löst/tittat i
broschyren

2,7 '| ,8

Antal personer 18-70 år - miljoner.

När det gäller jämförelsen mellan de attitydmätningar**) som gjordes

före och efter kampanjen kan man konstatera positiva förändringar på så

gott som alla punkter. Attitydförändringarna ligger helt i linje med

kampanjmålen och är särskilt stora på det område där kampanjen hade sin

tyngdpunkt, nämligen att "bilförare väntar sig mer av barn i trafiken än

barn kan klara".

Sammanfattningsvis kan man således konstatera att informationen om

barn i trafiken år 1976 hade positiva effekter så långt som det funnits

möjligheter att undersöka detta.

*) Undersökningsföretag: SIFO. Urvalsstorlek: 500 personer. Referens:

Penetrationsstudie av kampanjbroschyren "Lär känna det gåtfulla folket"

TSV Info.grp Intern PM nr 163

**) Undersökningsföretag: Svenska Testhuset AB. Urvalsstorlek: brutto

3000, netto 2 777 personer. Svarsfrekvens: 81 resp. 83%. Referens:

Attityder till barn i trafiken. Resultat från tvâ undersökningar före

respektive efter informationskampanjen "Barn i trafiken" TSV Info.grp PM

nr 113.
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År 1981 skedde nästa stora informationssatsning på barns trafiksäkerhet.

Som utgångspunkt för kampanjen konstaterades att det finns tre områden

som har en avgörande betydelse för barns trafiksäkerhet:

- De vuxnas beteende

- Barnens trafikträning

- Trafikmiljön

Någon särskild prioritering gjordes inte bland dessa områden, utan alla tre

betraktades som lika viktiga mål för informationsinsatserna.

När det gäller de vuxna trafikanterna och då främst bilförare riktades

mot dessa en rad massmedieaktiviteter på temat "Barn är mjuka. Bilar är

hårda".

Vad sedan beträffar barnens trafikträning var målgruppen i första hand

barnens föräldrar och i andra hand övriga Vårdnadshavare t ex dag-

mammor, förskole- och skolpersonal. Föräldrar med barn fick en broschyr

direkt hem i brevlådan. Broschyren är på 24 sidor, av vilka mer än hälften

behandlar trafikträning av barn i olika åldrar. Ett annat huvudavsnitt i

broschyren behandlar kartläggning av barnens trafikmiljö. Huvudbudskapet

i det sammanhanget är att barnen skall välja de vägar där de är minst

utsatta för trafikrisker.

Parallellt med dessa massmedieinsatser genomfördes och genomförs fort-

farande konferenser för kommunala tjänstemän och politiker. Målet för

varje konferens är långsiktigt; genom en kraftig fokusering på barns

trafiksäkerhet i den kommunala planeringen får man på sikt en säkrare

trafikmiljö för barnen. Hittills har mer än hundrafemtio av landets

kommuner ställt upp.

VTI har på trafiksäkerhetsverkets uppdrag genomfört en omfattande enkät

till föräldrar innehållande frågor om föräldrarnas trafikträning av sina

barn. Förmätning gjordes våren 1981 och eftermätning Våren 1983. Tyvärr

finns ännu inte några resultat från eftermätningarna.

Men vi har också låtit genomföra tVå penetrationsmätningar, varav en om
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föräldrabroschyren, i samband med kampanjen. Penetrationsmätningarna

visar att 68 procent av befolkningen i åldrarna 15-69 år hade sett eller

hört talas om kampanjen. Av dessa kunde dessutom 1/4 spontant erinra sig

något motiv från de annonser och affischer som förekom i kampanjen*).

När det gäller föräldrabroschyren kunde 73 procent av mödrarna, som var

mottagare, erinra sig att de fått broschyren. Av dessa hade 89 procent

läst eller tittat i den. Av de kvinnor som läst eller tittat i den uppgav 47

procent att de läst noga och 63 procent av dem kunde också spontant

erinra sig något ur innehållet.**)

Ett annat säkerhetsproblem som berör barnen är deras skydd när de är

passagerare i personbil. Informationen om lämpliga skyddsanordningar för

barn i bil ligger inom projektet "bilens inre säkerhet" medan de kampanjer

jag nyss relaterade behandlar barns säkerhet som oskyddade trafikanter.

Trafiksäkerhetsverket omprövade i slutet av 1970-talet sina rekommenda-

tioner för barns placering i bil och formulerade i mars 1980 nya

rekommendationer inom detta område. Grundregeln är att det är säkrare

att vara fastspänd i bilen än att inte vara det. Från det barnet kan sitta

upp till ca 4 års ålder rekommenderas att barnet sitter i en bakåtvänd

bilbarnstol. Från 4-års åldern och upp till ca 8-10 års åldern erhåller

barnet det bästa skyddet om det placeras på en bälteskudde och använder

vuxenbältet. Därefter kan vuxenbältet användas utan bälteskudde.

Från april 1980 fram till maj 1983 har broschyren "Hela livet är en resa",

som innehåller de nya rekommendationerna, direktdistribuerats till ca 1

miljon föräldrar med barn i åldrarna 0-10 år. Resultat från observations-

mätningar genomförda i april 1982 och april 1983 visar på en ökning av

*) Undersökningsföretag: Burke Marketing Research AB: Urvalsstorlek:

500 personer. Referens: Penetrationsundersökning av kampanjen "Barn i

trafiken" hösten 1981. TSV Info.grp Intern PM nr 184.

**) Undersökningsföretag: Testologen AB. Urvalsstorlek: 742 personer.

Svarsfrekvens: 81%. Referens: Penetrationsstudie av föräldrabroschyren

"Barn är mjuka. Bilar är hårda". TSV Info.grp Intern PM nr 183.
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användningen av bilbarnstol eller bilbälte bland barn i åldrarna 0-14 år

från 9 procent till 18 procent. Här kan således konstateras en beteende-

förändring som direkt kan hänföras till den informationsverksamhet som

förekommit.

Avslutningsvis vill jag säga några ord om effekterna av de samlade

trafiksäkerhetsåtgärderna under 1970-talet. Det kan konstateras, att

effekterna har varit betydande. Enligt beräkningar som gjorts av vägver-

ket*) förhindrades enbart under 1979 så mycket som 8 000 olyckor på det

statliga vägnätet. Om trafiksäkerheten mätt i antal polisrapporterade

olyckor i förhållande till trafikens storlek hade varit oförändrad under 70-

talet skulle antalet olyckor, exklusive viltolyckor, 1979 ha varit 36

procent högre än 1970. I stället var antalet olyckor 1979 5 procent lägre

än 1970. Omsatt i olyckor innebär detta alltså att endast under 1979

förhindrades ca 8 000 olyckor.

Genom analogt resonemang har vägverket också kommit fram till att

enbart under 1979 förhindrades 290 dödsolyckor till följd av de samlade

trafiksäkerhetsåtgärderna under 70-talet.

*) Referens: Statens vägverk, PP Meddelande nr 20 "Trafiksäkerhetsut-

vecklingen på det statliga vägnätet 1970-1979. 1982.
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TRAFIKSÄKERHETSINFORMATION I DET IDEELLA TRAFIKSÄKER-

HETSARBETET

C-G Hammarlund

Slår man upp ordet INFORMATION i en synonymordbok så ser man att

INFORMATION = Upplysning, underrättelse, undervisning, instruktion, di-

rektiv, vägledning.

Lägger man sen till NTF3 ord: Ansvar, omdöme och hänsyn så har man

 

ganska väl täckt upp vad NTFs informationsverksamhet går ut på. Både

sättet att arbeta med information och målsättning. Det kan också vara på

sin plats att påminna om hur ändamålet med NTF definierades vid starten

1934 (för 50 år sedan) "Att verka för höjd trafikkultur och ökad trafiksä-

kerhet i Sverige, främst å gator å vägar". De högtravande orden gäller än

idag.

Men information med alla dess betydelser är svärt. Speciellt om man ska

informera om något som upplevs som obehagligt, besvärligt, negativt,

reglerande av individens rörelsefrihet och t o m förmynderi.

Det är naturligt att människan avskärmar sig från denna typ av informa-

tion. Speciellt naturligtvis när det gäller information om så obehagliga

saker som olycksrisker. En vanlig reaktion - medveten eller omedveten -

är att det här gäller inte mig, det här kan inte hända mig...

Självklart letar man inte heller efter negativ information bland allt

informationsflöde man utsätts för dagligen via massmedia. Det finns ju så

mycket annat roligt att informera sig om. Man kan faktiskt misstänka att

vi människor omedvetet undviker att utsätta oss för t ex trafiksäkerhets-

information. Och visst är det - handen på hjärtat - roligare att läsa om en

ny kamera, båt, deodorant, än att traggla sig igenom t ex nya lagar,

restriktioner och förmaningar. Det ställer stora krav på utformningen och

sättet att göra trafiksäkerhetsinformation. Trafiksäkerhetsinformation

konkurrerar med all annan information i samhället om uppmärksamhet. Vi

har inte, som ett bilmärke, några konkurrenter vi kan inrikta oss på. Vi

måste synas och slåss med all information och reklam. Det är därför
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viktigt att använda hela bredden av betydelse av ordet INFORMATION.

Det räcker inte att informera ensidigt via en informationskanal som t ex

dagspress. Målgruppen måste bearbetas från flera håll. Gärna via kanaler

där man minst väntar sig att trafiksäkerhetsinformation ska komma. Och

gärna låta målgruppen träffas av informationen från flera håll samtidigt.

Med det räcker inte att endast sakligt informera. Man måste förklara,

motivera och attitydförändra. Och det måste ske på många sätt. Massme-

dia är ett, men påtryckningar på opinionsbildare och politiker är ett annat

lika viktigt instrument för att nå målet. Och det här ställer andra krav

och kräver helt andra informationsvägar.

Rent logiskt skulle man tycka att trafiksäkerhetsinformation är lätt. Den

rör ju oss, vi alla trafikanter och den vill ju skydda oss från olyckor och

obehagligheter. Men det finns alltså negativa informationströsklar. Det

hjälper inte att säga att det här är bra för den enskilde individen - för oss

alla - så att vi kan fungera bättre i trafiken. För det rör ju inte mig!!! Jag

är ingen trafikdrulle!!! Jag kör bra! Det är andra som klantar sig. Jag vet

nog hur man gör. Bilbälte? Jag har kört i 20 år utan bilbälte och det har

gått bra. Jag kör försiktigt. Ja, man kan fortsätta resonemanget i

oändlighet. En militär trafikskoleutbildare sa en gång: "Man blir ingen bra

bilförare förrän man smällt ordentligt. Sen är det bra om man överlever

smällen så att man kan ta lärdom av den ". Tanken är kanske rätt... Det är

bara det att liv, lidande och pengar står på spel. Det måste finnas andra

bättre sätt att göra trafikanter medvetna om riskerna i trafiken. Och det

bästa sättet är naturligtvis att informera, informera och informera.

Information kostar naturligtvis pengar. Stora pengar. Man ser vi vad

olyckor kostar samhället i form av liv, lidande, vård, rehabilitering och

produktionsbortfall så är det små ynkliga siffror vi talar om när vi ser vad

samhället lägger ner på trafiksäkerhetsinformation. En trafikolycka

drabbar alltid _all_a i samhället!! När andra skadas eller krockar så är det vi

andra som är med och betalar. Alla trafikolyckor rör därför oss!

Vi behöver också utbildning. Nu är det säkert någon som reagerar och

säger att organiserad, frivillig utbildning bara når redan motiverade

människor. Det är kortsiktigt kanske riktigt i många fall. Men att utbilda
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någon är första steget att sprida kunskap vidare. Det är som att så ett

frö. Den utbildade för informationen och kunskapen vidare. Mun-mot-

mun-metoden fungerar inte bara på den som hållit på att drunkna.

Och det är här det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet kommer in i bilden.

Genom länens trafiksäkerhetsförund, trafiksäkerhetsföreningarna, trafik-

säkerhetsråden och de politiskt valda trafiksäkerhetsorganen ute i

kommunerna kan den här direktpåverkan erhållas. Vi kan där hålla igång

ett informationsarbete som direkt når människorna där de lever och bor.

Den personliga påverkan i attitydfrågor är oftast väsentligt starkare än

passiva former av information. NTFs medlemsorganisationer fungerar på

liknande sätt för att slussa ut budskapet till den enskilde. Den sektorn

utgör idag en resurs som vi avser att öka utnyttjandet av.

NTFs uppbyggnad och kontaktnät gör det alltså möjligt att arbeta med

information på en bred front. Och det är nödvändigt eftersom ändringar

av attityder och skapande av opinion inte sker över en natt. Det är frågan

om långsamt och metodiskt arbete. Det är frågan om ett tungt arbete som

ger resultat och kan mätas först efter lång tid. Vi på NTF misströstar inte

eftersom vi varit med så länge så vi hunnit få se facit många gånger. Vi

vet att vi når resultat. Och det sporrar oss.

Ett exempel på det här är vad som hände med antalet dödade och skadade

bilpassagerare. 1977 visade plötsligt på en kraftig ökning för barn och

ungdomar upp till 14 år! Över 14 år visade utvecklingen på fortsatt antal

färre dödade och skadade passagerare. Det här krävde motåtgärder.

Problemet barnen som bilpassagerare fokuserades! Och informationen

inriktade sig på säkrare plats i bilen, säkrare barnsitsar och att alltid

använda bilbälte. Först såg vi inget resultat men vi visste att om vi bara

fortsatte utan att förtröttas så skulle vi nå vårt mål att få stopp på den

otäcka utvecklingen. 1981 fick vi facit! Olyckskurvan hadebromsats upp

och vi hade t o m fått den att kraftigt peka neråt. Våra ansträngningar

hade gett resultat. Men det tog tid!

Trafiksäkerhetsinformation är också en fråga om att börja påverka och

informera redan långt ner i åldersgrupperna. Det är därför t ex Barnens

Trafikklubb med alla 500 000 barn som gått igenom klubben är såviktig i
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Vår informationsverksamhet. Och naturligtvis är det sedan viktigt att vi

följer upp och bygger vidare med var information när barnen sedan

kommer i skolåldern. "NTF, dom har ju förföljt en sedan man va' liten", sa

en gång en till åren kommen trafikant. Det tycker vi var ett bra betyg. Då

har vi fungerat! Då har vi utnyttjat alla vara informationskanaler. Och

vad vi talar om är ju faktiskt att trafikuppfostra. Och "Rom byggdes inte

på en dag". Så vi fortsätter att bygga och trafikuppfostra.
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ANSLAGSTAVLAN - MYNDIGHETSINFORMATION I TV

Sophie Fahlbeck, Stockholms universitet

Skälet till att jag valde att skriva en C-uppsats om Anslagstavlan är helt

enkelt att jag var nyfiken på programmet. Vad dolde sig egentligen bakom

den lilla gubben som struttade fram och spikade upp papper i TV-rutan?

Syftet med uppsatsen var att göra en beskrivning av innehåll, utformning

av detta myndigheternas eget lilla program. Jag har strävat efter att

undersöka dels vilken information myndigheterna sänder (och img sänder),

dels hur denna information utformas. Vidare har jag velat undersöka TV-

bolagets roll vid förmedlingen av myndigheternas information till det

svenska folket. Jag har försökt studera publiken, dess attityder och behov

av information samt resonera lite kring hur TV fungerar som informa-

tionsmedia. Några funderingar om hur alternativa former för myndighets-

information i TV kan se ut presenteras liksom framtidens information med

tanke på de nya medierna.

Följande text ären sammanfattning av valda delar ur uppsatsen. Uppgif-

terna grundar sig på program sända 1980 och 1981. Jag har via skriftliga

förfrågningar och per telefon varit i kontakt med ett antal myndigheter,

verk och organisationer samt gjort intervjuer med personer anställda på

Sveriges Radio och vid annonsbyråer.

Med "spot" eller "TV-spot" avses dekorta filmer som sänds i Anslagstav-

lan.

SR är en förkortning av Sveriges Radio.

Programmet Anslagstavlan

 

Anslagstavlan är de svenska myndigheternas eget program i TV. Det sänds

1-2 gånger i veckan och innehåller 4-5 minutlånga "reklamsnuttar" om

medborgarnas skyldigheter och rättigheter. I vissa fall är informationen

även pläderande. Myndigheternas information i TV regleras av lagar och

författningar bl a totalitetsprincipen, tryckfrihetsförordningen, förvalt-
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ningslagen, allmänna verksstadgan och etiska regler uppsatta av press,

radio och TV.

1970-71 fastställdes principerna för Anslagstavlan. I § 15 i Sveriges

Television ABs avtal med staten finns bestämmelser för myndighetsmed-

delanden i TV: "På begäran av statlig myndighet skall TV sända meddelan-

de som är av vikt för allmänheten. TV skall tillse att meddelandet ges

lämplig utformning och att det inte genom sin omfattning eller på annat

sätt inverkar menligt på programverksamheten." I undantagsfall kan

organisationer få informera i programmet.

På TV finns en beredningsgrupp som har hand om Anslagstavlan. Gruppen

bedömer utformningen av filmerna och ser till att de uppfyller vissa

innehållsliga och tekniska krav. Informationen bör t ex ingå i en större

kampanj. Vidare skall meddelandet grunda sig på en ny eller gammal lag.

Avsändaren mäste framgå klart i filmen (bild 2). Av integritetsskäl får

TVs egna medarbetare inte medverka i eller kunna sammankopplas med

programmet. SR får inte heller producera egna informationsprogram av

det här slaget. Beredningsgruppen tar ställning till myndigheternas infor-

mationsbehov, granskar insända manus till filmerna, föreslår sändningstid

och godkänner inslaget. I enstaka fall kan gruppen själv ta initiativ till

myndighetsinformation. TV 1 sammanställer Anslagstavlan rent tekniskt

medan TV 2 svarar på frågor av ren principiell natur. TV-bolaget har det

juridiska ansvaret för programmet.

Filmerna i Anslagstavlan produceras av annons- och reklambyräer eller

filmbolag. I samarbete med myndigheten tar de fram manus och som sänds

till SR där beredningsgruppen bedömer materialet. Efter principgod-

kännande kan producenten börja spela in filmen. Det tar ca 6-8 veckor att

producera en TV-spot, från idé till sändningsklar film. Myndigheterna står

för alla produktionskostnader. En 60-sekunders film kostar c_a_ 40 000-

50 000 kronor. Priserna varierar givetvis beroende på utförande, skådespe-

lares medverkan, animation, musik etc.
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Information i TV

 

Syftet med Anslagstavlan är att sprida information. TV är ett utmärkt

medium för detta. Det har stor genomslagskraft och spridning. Socialt och

kulturellt spelar det en viktig roll i Vårt samhälle. För att förmedla

kunskaper lämpar sig tecknade stillbilder medan svartvita fotografier ger

ofta intryck av dokumenterad verklighet. Bilden bör kompletteras med

text och tal. 125 ord/minut är lagom hastighet för upplåsning av faktatex-

ter. Pauser och olika speakerröster som avlöser varandra höjer uppmärk-

samhetsvärdet. Inte helt förvånande har kända ansikten och röster större

genomslagskraft än okända (även om dessa tillhör utbildade skådespelare).

Om budskapet framförs av en "neutral" studio-speaker ägnar tittaren ofta

intresse åt dennes kläder, mimik osv. Att arbeta med bildväxlingar kan

snarare försvåra informationen. Tittaren får lätt uppfattningen att något

är på tok, tekniken krånglar e d. Fördelen med myndighetsinformation i

TV är alltså att den kan göras lättfattlig till relativt låga produktions-

kostnader. En TV-spot kan sändas vid rätttidpunkt, direkt då budskapet är

aktuellt.

Det finns dock några nackdelar med TV-information; svärigheten att nå

ggg målgrupp samt att mäta effekten av budskapet. (Beträffande TVs för-

och nackdelar i allmänhet så pågår en intensiv forskning om bl a påverkan

på barn och effekter på samhället i stort. Denna diskussion ges det dock

inte plats för här. Det finns dessutom mycket mer kvalificerad kunskap på

annat håll.) Myndigheterna kan inte styra sin information i Anslagstavlan

utan är hänvisade till TV3 riktlinjer. Inte heller kan de påverka hur många

gånger en TV-spot ska visas.

Hur ser informationen i Anslagstavlan ut?

 

Programmet består, som tidigare nämnts av 4-5 "spotar" som kommer

löpande efter varandra. De binds inte ihop av t ex en programledare.

Programmet kommer ofta som en paus mellan tVå program med höga

tittarsiffror. Det introduceras sällan av en hallå-man utan presenterar sig

själv medelst en välkänd vinjett. Inslagen är uppbyggda efter samma

principer som reklamfilmer men innehåller inte lika mycket överdrifter
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och emotionella effekter. Filmernas budskap framförs av allehanda "figu-

rer"; älgar informerade om kärnkraftsomröstningen (1979), maskar och

fåglar upplyser om universitet och högskola, katter bär reflexer och

kyrktuppar pratar om bostadsbidrag. Flygplan skriver datum av moln i

himmelen (exemplen från 1980). Naturligtvis förekommer även människor

i informationen. Ibland okända "vanliga svenskar" men allt oftare "riktiga

kändisar"; pappaledig Hoa-Hoa (bild 1), Pekka Langer som vet hur man

sparar energi och Hasse Alfredsson som bär flytväst. I sällsynta fall har

kändisarna något med budskapet att göra.

Ett exempel på "rak information" är en spot där dåvarande jämställdhets-

ombudsman Inga-Britt Thörnell under inflyttningen till sitt arbetsrum

presenterar sig själv och lagen om jämställdhet (1980).

Sammanfattningsvis kan man konstatera att TV-spotarna är mycket enkla

till sin uppbyggnad. Det sagda ger alltid mer faktisk information än det på

bilden synliga. Tittaren ställs sällan inför främmande miljöer, ansikten

eller situationer. Man kan känna igen sig från TV-världen, tidningsskvall-

er, seriemagasin - om än ej direkt avbildade figurer - samt en (onormal !)

normal vardagsrealism.

Vad informeras det om?

 

Den flitigaste informatören i Anslagstavlen 1980 var Trafiksäker-

hetsverket med sammanlagt 14 9119 TV-spotar (varje spot sändes vid

flera tillfällen). Bilbälte, halka, vattenplaning och Vägarbete är 4

exempel. Som klar tvåa på listan kommer Riksskatteverket med 9 olika

spotar och därefter Försäkringskasseförbundet, Sjösäkerhetsrådet och

Bostadsstyrelsen. Sammanlagt informerade 28 myndigheter (verk och

styrelser) i Anslagstavlan 1980. Innehållet utgörs dels av regelbunden,

återkommande information (t ex bidragsansökan) dels av "tillfällig" (t ex

upplysning om ny passlag). Så gott som all information berör svenska

förhållanden. Spotar där informationen är tillämpbar utanför landets

gränser gällde 1980 sjukförsäkringar i övriga Norden. (Dessa filmer var

man till att börja med kritisk mot på SR då de ansågs propagera för

nordisk patriotism.) Fördelningen mellan rättigheter och skyldigheter är

relativt jämn. Den rent pläderande informationen är sällsynt. TVå exempel
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på spotar vars främsta syfte var att plädera och förändra tittarnas

attityder är "Våldet i skolan" och "Langning". (Dessa kritiserades av såväl

SR som TV-publiken.) Till skillnad från majoriteten av informationen vars

budskap är uppmaningar till den enskilde individen manade dessa tVå

 

inslag till en slags kollektiv handling. Den största delen av informationen

rör den enskildes privat- och hemliv. Följderna av informationen är alltid

individuella. Dåligt samvete eller känsla av osolidaritet utgör sällan

bestraffning för en "anslagstavleskyldighet".

Mottagarna = TV-tittare och samhällsmedborgare

 

Anslagstavlan har, vid jämförelse med andra kortprogram i TV relativt

höga tittarsiffror. Det har dock konstaterats att tittarna lämnar TVn då

programmet kommer. Detta beror säkert inte på att de ogillar Anslags-

tavlan utan snarare att det kommer som ett lämpligt pausprogram.

För att få några synpunkter påprogrammet gjorde jag ett litet enkätut-

skick till 50 slumpvis utvalda personer. 22 svar inkom. Denna tämligen

ovetenskapliga undersökning ger ändå en del tänkvärt stoff. Samtliga ser

Anslagstavlan "om det råkar komma när vi f ö ser på TV". Ingen "knäpper

på" för att se programmet. Cirka hälften uppger att de berörs av

informationen och nämner t ex information om deklaration, allt som

gäller bilprovning, ansökningsdag till universitetet och arbetsgivaravgift.

Av de myndigheter som brukar informera känner de flesta till Riksförsäk-

ringsverket, Riksskatteverket, Trafiksäkerhetsverket och Svensk Bilprov-

ning AB. De personer som önskar annan information i programmet nämner

skattetermin, upplysningar från SJ och postverket samt information om

nya lagar och juridiska rättigheter. Ca 2/3 anser informationen "bra och

viktig". Resten bedömer den oviktig och/eller "barnslig". Övriga

synpunkter på programmet var bl a:

"Irriterande ingress"

"Storebrorsmentalitet"

"Varför så påkostad information om t ex bilbälte?"

"Sändaren är ofta väl dold!"

"Informerar om så'nt man redan vet"

"Bästa programmet"
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"Låt bli att rikta tråkig information till svenska folket på bästa sändnings-

tid"

Myndigheternas information till allmänheten är en välkalkylerad och noga

utarbetad verksamhet. Men tillgodoser myndigheterna medborgarnas verk-

liga behov? NSI (Nämnden för samhällsinformation, nu upplöst) gjorde

1981 en undersökning om svenska folkets inställning, önskemål och kun-

skaper om samhällsservice. 760 personer fick spontant uppge områden där

de tyckte att det informerades för lite från samhället. De tio områden

som nämndes först var kommunala aktiviteter, sjuk- och socialvârd,

rättigheter, skyldigheter och nya lagar, juridiska frågor, trafik-, miljö-och

energifrågor, försäkringar-bidrag-pensioner, fritidsfrågor, bygg- och bo-

stadsplanering, skol- och handikappfrågor. Detta kan ju tyckas stå i

överrensstämmelse med den information som faktiskt förekommer i

Anslagstavlan. Personligen tror jag dock att man som medborgare är

ganska "inkörd på/i" de rådande informationsspåren. Att t ex önska

information om bostadsplanering behöver inte inneböra att man har ett

stort behov av en förtryckt "Bostadskom-ihåg-folder" från Bostadsstyrel-

sen. En rapport, utförd av enstatlig nämnd, som visar "behagliga" resultat

får inte sättas i händerna på myndigheterna och tas till intäkt för att

behovet av samhällsinformation är tillgodosett.

Effekterna av TV-informationen

 

TV-påverkan är ett stort och komplicerat kapitel. Att mäta de enstaka

TV-spotarnas effekt är nästan omöjligt eftersom de alltid ingår i större

kampanjer. 1975 genomförde Konsumentverket tillsammans med Institutet

för Marknadsundersökningar en undersökning av Konsumentverkets kam-

panj "Information om köpmanlagen". Det konstateras att informationen

haft störst betydelse när det gäller allmänhetens möjligheter att "med

hjälpt erinran" känna igen lagen och påverka handlandet. 55% av de

tillfrågade hade inte sett någon kampanjenhet, 38% hade sett TV, 10%

hade sett affisch och 8% hade sett foldern. Lågutbildade hade i större

utsträckning noterat TV-inslagen än högutbildade.

Informationsgruppen FoB-INFO på Statistiska centralbyrån gjorde 1976 en
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utvärdering av informationen om folk- och bostadsräkningen. Svaren på

frågan om var man fått information om FoB-räkningen fördelade sig

enligt följande: Broschyr 65%, TV 64%, tidningar 40%, radio 35%, blankett

och anvisningar 34%.

1980/81 gjorde IMU en undersökning om Riksförsäkringsverkets datapost

med information om utbetalning av pension. Ca 30% av de 551 tillfrågade

personerna tyckte att den tryckta information de fått i brevlådan var bra.

Av de 6% som inte tyckte att den var bra svarade 30% att det var

tillräckligt med information i radio och TV och 7% att de hållt-_e_ ville ha

information via TV. Totalt föredrog 22% att få informationen via TV.

Övriga svar: direktinformation 67%, annonser i tidningar 8%, radio 7%,

vet ej 7%. Som så många gånger förr kan man konstatera att TV är det

mest uppmärksammade mediet och förmodligen det som har störst

inpräglingsförmåga på minnet.

TV-bolagets roll - censur?

 

Såsom förmedlande länk har SR en viktig position i informationsprocessen.

Beredningsgruppen granskar och godkänner manus. Förutom de uppsatta

reglerna finns det "normer" för hur informationsfilmerna ska se ut. De bör

vara positiva i den bemärkelsen att mottagaren får reda på vad han

kan/bör göra. Att enbart visa negativa effekter kan bli skräckpropaganda.

Alltför känslomässiga inslag släpps inte igenom. (1981 gjorde Trafiksäker-

hetsverket en film där ettusen barn väller fram på en gata. Speakern

säger: "Så här många barn dödas varje år i trafiken". Inslaget släpptes

igenom med tvekan.) Myndigheterna är beroende av SRs "godtycke" även

då det gäller sändningstillfälle och antal repriser. Tidsbegränsade och

aktuella inslag prioriteras. SR kan ta initiativ till informationsfilmer. Det

händer dock relativt sällan. En kampanj är värd att notera. Den var ett

samarbete mellan SR, Handikappinstitutet och Televerket och syftade till

att sprida information om handikapphjälpmedel. SR stod för produktion,

Televerket för distribution och Institutet bidrog med material och fakta.

Detta är den billigaste informationskampanjen hittills. Myndigheterna

uppmanas av SR att gå samman i kampanjer. De få organisationer som

ansöker om att få komma med i programmet får rådet att slå sig ihop med
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en näraliggande myndighet och informera under "falsk flagg". Visst kan

myndigheterna använda Anslagstavlan som ett språkrör men det är SR

som anger villkoren, enligt min uppfattning. Ar då denna "censur" farlig?

Antag att myndighetsinformationen sändes en timme om dagen och att

beredningsgruppen var överbelastad med ansökningar. Då skulle TV-

bolaget kunna styra vad som fick sägas i etern. Om trycket från

myndigheter vore stort skulle SR vara tvungen att gallra och prioritera

hårdare än idag. Kanske skulle enkla och "tråkiga" filmer falla bort?

Kanske skulle information riktad till smala målgrupper inte ha en chans?

Kanske skulle endast stora påkostade kampanjfilmer beredas plats? En

viss granskning av vad som sänds är givetvis nödvändig. Det är dock

viktigt att uppmärksamhet fästs på vad som händer eller inte händer med

myndigheternas information i TV.

Attityder till Anslagstavlan

Vid kontakterna med myndigheter, annonsbyråer, SR och tittare har jag

kunnat konstatera att inställningen till Anslagstavlan varierar. Flera

tittare ser Anslagstavlan som ett lite smålustigt eller larvigt pauspro-

gram. Många tycker att informationen är viktig men sätter sig inte ner

framför TV för att "inhämta information". Myndigheternas entusiasm

inför den här informationsmöjligheten är inte heller helt översvallande.

Den största invändningen gäller SRS handläggning av ärendena och att

man saknar kontroll. Aven samarbetet med reklambyråerna kan skapa

problem då PR-folkets arbetssätt inte alltid passar in i den byråkratiska

beslutsprocessen. Reklam- och annonsbyråerna behandlar dock Anslags-

tavlan seriöst. En del betraktar visserligen samhällsinformation som ett

tråkigt arbetsområde; kungörelseformen är avskräckande och ger inte

fantasin fria tyglar. Huruvida kritiken mot Anslagstavlan är berättigad

eller ej låter jag här vara osagt. Möjligen kan man spekulera över om inte

SR behandlar programmet lite styvmoderligt. Det sätts in vid "lämpliga"

tillfällen utan hänsyn till föregående eller efterkommande program. Man

sänder det mellan tittarnas "gobitar". Informationen riskerar då att

drunkna i ett allmänt flöde av underhållning och sport.
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Alternativa former för myndighetsinformation i TV

Finns det andra sätt på vilka myndigheterna kan informera i TV? Ett

alternativ vore att utöka programtiden till att omfatta en kvart eller

kanske en halvtimme i veckan. Då skulle myndigheterna få större ut-

rymme, kunna ge mer sammanhängande information och beskrivning av sin

verksamhet. En annan variant är att olika myndigheter förfogar över

tiden. De skulle själva betala produktionen och (relativt) fritt utforma

programmet. En tänkbar form vore att blanda information med frågor

från tittarna. Sådana produktioner behöver inte bli kostsamma om flera

myndigheter går samman. Ett problem blir dock hur veckorna skall

fördelas rättvist. På sommaren ser t ex människor inte på TV i lika hög

utsträckning som under vinterhalvâret. Granskning av vilka som sänder

måste ju vara kvar men hur ska SR avgöra vad som, utöver lagtextbaserad

information ska tillåtas? Kan dessa program tendera att bli glättade

propagandakvartar? En annan möjlighet vore att dels öka sändningstiden

och dels låta fler grupper komma till tals. Även här faller ansvaret tungt

på beredningsgruppen vars uppgift blir att sålla bland dem som vill sända

information i TV. Genom att lägga in små spotar i samband med t ex

nyheterna når man publiken "på bar gärning". Detta ställer dock stora

krav på utformningen av filmerna. De måste fånga uppmärksamheten och

effektivt trumma in budskapet. En sådan snabb-information med fragmen-

tariska upplysningar kanske på sikt inte höjer tittarnas kunskaper om

samhället. De omkringliggande programmen görs måhända inte heller

rättvisa om de blandas upp med klatschiga "reklam-filmer". Å andra sidan

vore det kanske en fördel om vinjetten och stämpeln "myndighetsinforma-

tion" försvann.

En ändring av finansieringsformen skulle kunna innebära att myndigheter-

na betalade SR för att få sända i TV. Detta skulle förmodligen resultera i

högre kvalitet på filmerna. Myndigheterna vore då nog mer benägna att få

ut "maximalt för pengarna" och anlita annons- och reklambyråernas

mediakunskaper för att göra undersökningar, effektmätningar osv. SR kan

här inte gå in och förhandsgranska filmerna. Systemet kan innebära att

TV-bolaget blir ekonomiskt beroende och därmed beroende av att samför-

stånd råder mellan bolaget och statsmakterna. Frågan om vilka som ska få

köpa tid blir än mer brännande. Fördelen med ett sådant förfarande är att
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det eventuellt skulle bli mer kontinuitet i informationsverksamheten.

Myndigheterna skulle bevaka att filmerna sändes i rätt tid osv. På de

myndigheter jag har varit i kontakt med är man i princip villig att betala

mer för sin information i TV. På flera håll ställer man sig även positiv till

att göra egna program.

Man kan fråga sig vad SR och myndigheterna egentligen vill med

Anslagstavlan. Är det från TV-bolagets sida endast en pliktuppfyllese av §

15 i avtalet, ett bekvämt sätt att slippa bevaka samhällsfrågorna i

allmänhetens intresse? Och vill myndigheterna verkligen ge tittarna ökade

kunskaper om deras möjligheter i samhället? För att ge medborgarna

större insikt i samhället borde myndigheternas egen information till

allmänheten kompletteras av TV-bolaget och frilansreportrar med gran-

skande journalistik.

Avslutningsvis vill jag bara återge några personliga synpunkter på infor-

mationen i Anslagstavlan. Upplysningarna består av "punktfakta" som inte

förklaras utifrån de sammanhang de förekommer i. Dessa sammanhang är

ju dock stora viktiga områden; ekonomi, utbildningsväsen och teknisk

utveckling. Enligt min mening kan streckgubbsinformationen i Anslagstav-

lan på lång sikt bidra till att skapa förvirring hos mottagarna. Å ena sidan

enkelhet, fragmentisering och barnsligt tilltal, å andra sidan en oöver-

skådlig byråkrati och ett komplext samhällssystem. Informationen manar

sällan till vidare eftertanke utan stannar vid den givna upplysningen.

Filmerna är väldigt "försiktiga", iblandm "lagom". Att information i

TV, med mediets egna kändisar och uttryckssätt hjälper till att fostra oss

in i en TV-präglad kultur är knappast uppseendeväckande. Men behöver

därmed inte vara acceptabelt. Trots denna kritik hävdar jag ändå att

Anslagstavlan är bra. En kanal som myndigheterna borde utnyttja i större

utsträckning än deidag gör.
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