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FÖRORD

Detta projekt finansieras av Vägverket och Nationalföreningen för trafiksäkerhe-

tens främjande (NTF). Rapporten är den första i ett långtidsprojekt som syftar till

en bättre förståelse av effekterna av trañksäkerhetsinformation.

Det primära syftet med projektet var att ta fram ett klassificeringssystem eller en

taxonomi för trafiksäkerhetsinformation. Roger Johansson, min dåtida arbets-

kamrat, som nog är en större visionär än jag, var Övertygad om realismen i att ta

fram en sådan taxonomi. Själv tvivlade jag nog, i synnerhet som det var min sak

att ta fram denna taxonomi.

Precis i rättan tid kom då Inger Linderholm, Institutionen för Medie- och Kom-

munikationsvetenskap, till min undsättning. Det var hennes förtjänst att jag fick

vetskap om kursen om typologier och taxonomier i Lund. Och tack vare professor

Karl Erik Rosengren och de andra kursdeltagarnas inspirerande diskussioner lyck-

ades jag få ett grepp om vad jag hade gett mig in på. Denna rapport är resultatet av

mina vedermödor och mina många och långa resor till Lund.

Rapportutkastet har diskuterats vid två seminarier vid nämnda institution.

Stina Järmark
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Klassificering av trafiksäkerhetskampanjer - En taxonomi

av Stina Järmark
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

581 95 Linköping

SAMMANFATTNING

Rapporten består av två delar: den ena är en litteraturgenomgång av informations-

kampanjer och deras effekter på trañksäkerheten, den andra är en teoretisk modell

som bygger på resultaten från litteraturgenomgången.

Min förhoppning var att genom att studera olika kampanjer kunna finna några

gemensamma drag för hur tex kampanjer om barn och trafik hade gjorts. Tyvärr

var det svårt att hitta några mönster i min litteraturstudie, vilket också bekräftas i

andra studier. En annan iakttagelse, som också överensstämmer med andra försök

till sammanfattningar av trañksäkerhetsinformation, är svårigheten att kunna ut-

tala sig om effekterna av information i trañksäkerhetsarbetet. Ett gemensamt drag

kan dock klart urskiljas. I åtskilliga undersökningar har det framkommit att de

kampanjer som beskrivs i litteraturen ofta är undermåliga i flera avseenden. De

har framför allt genomförts på ett sådant sätt att det knappast är möjligt att dra

några som helst slutsatser om effekterna. Men också i beskrivningen av kampan-

jerna finns många brister. Syftet med kampanjerna och beskrivningen av demeto-

der man använt sig av för att genomföra kampanjerna saknas ibland helt eller är

ofta mycket knapphändigt redovisade.

Litteraturen om trañksäkerhetskampanjer är således av mycket skiftande kvalitet

och omfattar många olika ämnesområden. Eftersom syftet med min studie var att

hitta ett mönster för hur kampanjerna gjorts, började jag med att sortera in dem

efter ämnesområden. De vanligaste var kampanjer om bilbälten, barn i trafiken,

alkohol och trafik och oskyddade trafikanter. I en grupp med trafiksäkerhet -

övrigt hamnade tex hastigheter och mörkertrafik. En annan grupp av undersök-

ningar hade en mer generell ansats. Dessa sammanfördes under rubriken prak-

tiskt-teoretiska ansatser, därför att de hade en mer generell karaktär.

Om vi ser till de kampanjer som "lyckats" har dessa varit synnerligen välplanerade

med avseende på målgruppen och dess livsstil. En annan faktor som tycktes ha

effekt var om personalen hade kunskaper om både kampanjverksamhetoch forsk-
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ning. De kampanjer där budskapet stämt överens med trafikanternas egna erfaren-

heter, tex att man får böta om man kört för fort, har också haft effekt. Men när

polisövervakningen upphör, upphör också trafikanterna att följa reglerna.

Syftet med den andra delen av rapporten var att, genom studium av litteraturen om

typologier, mer systematiskt och entydigt kunna klassificera trañksäkerhetskam-

panjer för att det längre fram i projektet skulle vara möjligt att finna ett mönster

hur vi kan göra dem effektivare.

Typologier sägs vara grunden till all vetenskap. Under 1900-talet har det varit

vanligt att utgå från typologier eller taxonomier i vetenskapliga undersökningar.

Termerna typologi och taxonomi används ofta synonymt, men ibland talar man

om taxonomier som mer avancerade typologier. En typologi kan beskrivas som ett

sätt att sortera data på, oftast i flera dimensioner. Det främsta syftet med typologin

är att sortera och skapa så homogena grupper som möjligt. Här ställs tre krav.

Klassifikationen ska vara:

1 . entydig

2. uttömmande

3. fruktbar.

En avvägning måste göras mellan risken för att få en alltför detaljerad typologi

med för många grupper och en med för få grupper där de ingående variablerna är

alltför olika. En möjlig lösning är att dela upp klassifikationen i flera steg och utgå

från några få övergripande kategorier, som sedan bryts ned till fler, detaljerade

kategorier på underliggande nivåer.

Mitt förslag till en taxonomi om trañksäkerhetskampanjer är uppbyggd i flera

nivåer. På den första nivån presenteras huvudresultaten med syfte och målgrupp

som variabler i en viss typ av trañksäkerhetskampanjer, tex alkohol och trafik. I

taxonomins celler kan resultaten från empirin föras in, tex 17% av kampanjerna

har haft signifikant effekt på bilistemas kunskaper. På nästa nivå anges vilket

medium som använts i dessa kampanjer och om de kombinerats med någon annan

form av påverkan (förstärkning), t ex polisövervakning. På nästa nivå ges ytterli-

gare information om hur länge kampanjerna varat och om de presenterats på ett

neutralt eller affektivt sätt.
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Utvecklingen av taxonomin är bara första steget mot ett användbart redskap för

trañksäkerhetsinformatien. Nästa steg blir således att "fylla i" cellerna i taxono-

min med data från empiriska undersökningar. Denna process inkluderar även teo-

retiska delar i en växelverkansprocess för en bättre förståelse av vilka effekter vi

kan förvänta OSS av kampanjer om trafiksäkerhet.

VTI RAPPORT 394



Classification of Traffic Safety Campaigns - A taxonomy

by Stina Järmark
Swedish Road and Transport Research Institute, VTI

S-581 95 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The report consists of two parts: a literature survey of information campaigns and

their effects on road safety and a theoretical model based on the results from the

literature survey.

By studying various campaigns, I expected to be able to find some common

features, e.g. how campaigns on children and traffic had been carried out. It is,

however, difficult to find any patterns in my literature survey, a fact also

confirmed by other studies. Another observation, also in accordance with other

attempts to summarise road safety information, is the difficulty of commenting on

the effects of information in road safety work. One joint feature can, however, be

distinguished. Several studies show that the campaigns described in literature are

often poor in several respects. They have been carried out in such a way that it is

hardly possible to draw any conclusions about the effects. The descriptions of the

campaigns are also deñcient. The aim of the campaigns and the methods described

are often very scantily described or are sometimes missing.

To a great extent, the literature on road safety campaigns differs in quality and

comprises several different subject fields. As the aim of my study was to find a

pattern for the realisation of campaigns, I started by classifying them according to

subject field. The most common were campaigns on safety belts, children in

traffic, alcohol and traffic and unprotected road users. A group with traffic

safety - miscellaneous, contained factors such as speed and night-time traffic.

Another group of studies had a more general approach. These studies were

brought together under the heading practical-theoretical approaches, as they did

not treat any specific campaign.

The successful campaigns were extremely well-planned as regards the target

group and its life-style. Another influential factor was whether the personnel knew

both about campaign activities and research. Campaigns where the message was

well in accordance with the road users' own experience, e.g. having to pay a fine
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for driving too fast, also had an effect. However, when police supervision ceases,

road users also cease to follow the rules.

The aim of the second part of the report was to classify road safety campaigns in a

more systematic and distinct way by studying the literature on typologies, thus

finding a pattern of making them more effective.

Typologies are said to be the basis of science. In the 20th century, scientific

research is usually based on typologies and taxonomies. The terms typology and

taxonomy are often used synonymously, but taxonomies are sometimes described

as more advanced typologies. A typology can be described as a way of classifying

data, often in several dimensions. The main aim of a typology is to classify and

create as homogeneous groups as possible. There are three demands. The

Classification must be:

1 . distinct

2. comprehensive

3. fruitful.

The risk of having too detailed a typology with too many groups must be balanced

against one with too few groups where the variables differ too much. A possible

solution is to make a Classification in several steps and start from just a few

comprehensive categories, which are then broken down into more detailed

categories at sub-levels.

My suggested taxonomy on road safety campaigns contains several levels. The

first level presents the main results with aim and target group as variables in a

specific type of road safety campaign, e.g. alcohol and traffic. The locations in the

taxonomy are then filled in with the empirical results, e.g. 17% of the

campaigns had a significant effect on road users' knowledge. The next level

shows the medium used in these campaigns and whether it was combined with

some other type of influence (reinforcement), e.g. police supervision. The next

level presents further information on the length of the campaigns and whether

they were presented in a neutral or affective way.

The development of the taxonomy is only the first step towards a useful tool for

road safety information. The next step will thus be to fill in the cells in the

taxonomy with data from empirical studies. This process also includes theoretical
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parts in a process of interaction for a better understanding of the effects to be

expected from road safety campaigns.
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1 BAKGRUND

1.1 Inledning

Den här rapporten är en sammanfattning av två studier. Den ena är en genomgång

av litteraturen om informationskampanjer och deras effekter på trafiksäkerheten.

Den andra är utvecklingen av en teoretisk modell som en följd av de resultat litte-

raturstudien gav.

Syftet med litteraturstudien var att göra en kartläggning över hur man gjort traflk-

säkerhetskampanjer och att försöka finna ett mönster hur man gör en effektiv

kampanj. Genom att studera hur man lyckats, dvs om effekterna av kampanjerna

bedömdes som positiva, kunde jag kanske finna detta mönster. Litteratursök-

ningen gav cirka 800 referenser om trañksäkerhetskampanjer under en tioårs-

period (1980-1990). Av dessa kunde jag sortera ut de ungefär 10% som hade en

någorlunda adekvat utvärdering. Den ursprungliga tanken, att endast ta med

undersökningar som hade både försöks- och kontrollgrupp, hade lämnat ännu färre

referenser kvar att studera. De undersökningar jag gått igenom gav ett mycket

heterogent intryck. De varierar i bl a kvalitet och omfattning.

1.2 Frågeställningar

I ett försök att sortera alla de intryck som dykt upp under arbetets gång har jag

listat följande frågeställningar:

- Går det överhuvud taget att hitta ett system eller mönster för hur man gjort
trañksäkerhetskampanjer?

- Hur mäter man effekter av kampanjer?

- Vad mäter man?

- Vilka olika syften har man med kampanjema?

- Vilka olika media väljer man?

_ - Vilka olika mätinstrument har man vid utvärderingen?

- Vilken relevans har mätmetoden för det man mäter?

e Efter hur lång tid mäter man?

- Vilka olika målgrupper har man?

- Vilken design har man använt för utvärderingen?

- Ska man titta på kort- eller långtidseffekter?
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- Hur definierar man trañksäkerhetskampanjer?

För att hitta några ledtrådar till hur man skulle kunna få svar på dessa frågor och

kunna sortera in kampanjerna i grupper, startade jag med att dela in dem efter vil-

ket ämnesområde inom trafiksäkerheten de behandlade. De vanligaste förekom-

mande "ämnena" var ganska lätta att sortera ut. Det handlade mycket om bilbäl-

ten och skyddssystem i bil, om barn i trafiken, alkohol och droger i samband

med bilkörning, oskyddade och svaga trafikanter. De ämnesområden som

' innehöll ganska få undersökningar, t ex hastigheter, synbarhet i mörker, slogs ihop

till en grupp: trafiksäkerhet - övrigt. Utöver dessa utvärderingar av tidigare

kampanjer har jag även med en grupp av undersökningar som jag kallat prak-

tiskt-teoretiska ansatser, av den anledningen att de inte i första hand refererar till

en speciell kampanj, utan snarare försöker göra mer generella ansatser.

Inom dessa grupper tittade jag sedan på vilka media som använts, vilka målgrup-

per man vänt sig till, vilka syften kampanjerna haft samt hur de var utvärderade

med hänsyn till metoder och resultat. Min förhoppning var att jag skulle finna

några gemensamma drag för de olika kampanjerna, dvs om kampanjer om barn i

trafiken skulle ha utförts på ett visst sätt och med vissa speciella tekniker jämfört

med de som t ex handlade om alkohol och trafik.

1.3 En kortfattad sammanställning av litteraturen

I texten använder jag beteckningama övergripande syfte och primärt syfte. Med

övergripande syfte menar jag ett syfte som ofta är underförstått och inte uttalas i

projektbeskrivningen, men som ändå framskymtar mellan raderna i den övriga be-

skrivningen av projektet. Det primära syftet är det som uttalas i projektbeskriv-

ningen.

1.3.1 Alkohol, droger och bilkörning

Ämnesområdet Alkohol, droger och bilkörning baserar sig på följande referenser:

Downing (1987), Cousins (1980), Armour (1985), Rydgren (19820), Rydgren

(1980), Lacey ( 1987), Perkins, Norström (1980), Fröyland (1983), Elliot (1983),

Harrison (1988). Generellt kan man säga att dessa kampanjers övergripande syfte
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är att försöka förändra trafikanternas beteenden, dvs få trafikanterna att inte an-

vända alkohol eller droger när de kör bil. Det de däremot försöker påverka i kam-

panjerna, är i första hand deras kunskaper och attityder. Det primära syftet med

dessa kampanjer tycks således vara att öka medvetenheten om den övervakning

och lagstiftning, som förekommer i samband med kampanjerna samt att öka kun-

skaperna om riskerna med att köra bil när man är alkoholpåverkad. De flesta kam-

panjer om alkolhol och bilkörning vänder sig inte till någon speciell grupp av tra-

fikanter utan riktar sig till samtliga körkortsinnehavare. Några har dock vänt sig

speciellt till de unga män som är bilförare.

De medier och metoder man använt sig av för att föra ut sitt budskap om alkohol

och trafik varierar från TV-spots och annonser i pressen till radiomeddelanden,

affischer och bioreklam. Detta har kombinerats med polisövervakning och alko-

holtester i varierande grad. Kampanjerna har också utvärderats på olika sätt: med

enkäter och telefonintervjuer, utandningstest och olycksstatistik.

Också resultaten varierar. En del kampanjer har uppmätt en signifikant ökning av

uppmärksamheten av kampanjen samtidigt som några haft motsatt resultat. I en

del kampanjer har man kunnat notera signifikanta ökningar av kunskaperna och

signifikanta minskningar av olyckorna, medan andra inte noterat några signifi-

kanta förändringar på beteenden eller olyckor. Självrapporterade beteendeföränd-

ringar och ökade upptäcktsrisker är signifikanta resultat av några kampanjer.

1.3.2 Barn och trafik

Kampanjerna om Barn och trafik bygger på referenserna Rydgren (1982a),

Rydgren (l982b), Eriksson (1983), Rydgren (1981), Rothman (1985), Perry

(1980), TSV (1977), Elofson (1978). De syftar ytterst till att minska olyckorna

med barn genom att öka kunskaperna om barn i trafiken. Det primära syftet med

dessa kampanjer är att lära föräldrarna att träna sina barn i trafiken och att öka

kunskaperna om barns begränsade förmågor, de risker de utsätts för i trafiken samt

om barns säkerhet i bil. Målgruppen blir därför oftast föräldrar, men även andra

vuxna och ibland unga män som kör bil.

För att föra ut dessa budskap har man gått tillväga på många olika sätt. Vanligt är

att skicka ut broschyrer eller att annonsera i tidningar. Att anordna presskonferen-
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ser och debatter förekommer också, ibland i kombination med lokala aktiviteter, t

ex tipspromenader och tävlingar. Några kampanjer har använt sig av filmer och

TV-spots och inslag i radio.

För att mäta resultaten av kampanjerna har man intervjuat trafikanter och skickat

ut enkäter. Några har gjort observationer av hur barn (och vuxna) beter sig i trafi-

ken och andra har studerat olycks- och skadefrekvenser i samband med kampan-

jerna. De resultat man fått varierar från att man har uppmärksammat kampanjen

till signifikanta skillnader i kunskaper, användning av skyddsutrustning (t ex bil-

stolar) och minskning av skadorna. I de fall man observerat andra beteenden har

dock inga signifikanta förändringar skett.

1.3.3 Oskyddade och svaga trafikanter

Oskyddade och svaga trafikanter består av äldre eller handikappade samt trafikant-

grupperna fotgängare, cyklister, mopedister och MC-förare. Min undersökning

grundar sig på följande referenser: Huebner (1980), Berchem (1987), Samdahl

(1986), Glad (1979), Stene (1988), Solvi (1988), Linklater (1980).

Det övergripande syftet med dessa kampanjer är att minska olyckorna med oskyd-

dade trafikanter. Det primära, uttalade syftet är att sprida och öka kunskaperna om

oskyddade trafikanter, t ex fotgängare eller att öka synbarheten för MC-förare.

Kampanjerna vänder sig till många olika målgrupper: föräldrar, yngre män, äldre,

fotgängare, handikappade, bilförare m fl. De medier som används är annonser i

fack- eller dagspress, affischer i bussar, radio- och TV-inslag samt broschyrer.

Ibland kombineras informationen med övervakning och höjda böter, men också

med rabatter på t ex cykelhjälmar.

För att utvärdera kampanjerna har man intervjuat och observerat trafikanterna,

men också gjort hastighetskontroller. Resultaten har givit uppmärksamhet åt kam-

panjerna i varierande grad: mellan 50-90 % har lagt märke till kampanjerna. Man

har också noterat signifikanta ökningar av kunskaperna och i användningen och

försäljningen av skyddsutrustning, t ex cykelhjälmar. Däremot har kampanjerna

inte haft någon signifikant effekt på olyckorna.
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1.3.4 Bilbälten och skyddssystem i bil

Om bilbälten och skyddssystem i bil handlar många kampanjer: Gundy (1988),

Australian Road Traffic Board (1983), Jonah (1982), Jonah (1985), Lane (1984),

Nelson ( 1988), Tuottey (1982), Boughton (1979), McGregor (1988), Lane (1983),

Gundy (1987), Hunter (1986), Hunter (1985), Campbell (1983), Levens (1973).

Deras Övergripande syfte torde vara att minska skadorna för alla bilåkare. Primärt

uttalar man syften som att öka bältesanvändningen genom att förändra attityderna

och öka den subjektiva risken för att bli upptäckt utan bälte.

Främsta målgruppen för dessa kampanjer är samtliga bilåkare, men vissa kampan-

jer riktar sig speciellt till föräldrar och yngre bilister. Kombinationer av informa-

tion med polisövervakning är vanliga. Lokala media, tidningar, TV, radio, krock-

demonstrationer, medlemsklubbar, filmer, presskonferenser, broschyrer, feedback

om antal skadade och straffade, priser till bältade bilister etc är exempel påde sätt

man försökt nå trafikanterna med budskapet om att skydda sig när man åker bil.

För att se om kampanjerna haft avsedd effekt har man observerat hur många som

använder t ex bilbälten. Man har också intervjuat bilister, skickat ut enkäter och

studerat olycksfrekvenser i samband med kampanjerna. Ökad användning av

skyddssystemen, förändrade attityder och minskat antal olyckor är alla signifikanta

skillnader, som ses som resultat av kampanjerna. Kampanjerna har uppmärksam-

mats av mellan50 - 90% av de tillfrågade och man har dessutom funnit en signifi-

kant långtidseffekt i användningen av skyddssystem. Vissa kampanjer har däremot

inte givit några förändringar i användningen av de olika skyddssystemen.

1.3.5 Trafiksäkerhet - Övrigt

Under rubriken Trafiksäkerhet - Övrigt ñnner vi kampanjer om t ex hastigheter

och synbarhet i mörker. Det yttersta syftet med dessa kampanjer torde vara att

minska olyckorna, medan man som kampanjemas primära syfte anger att man vill

öka kunskaperna, påverka attityderna eller förändra beteendet, t ex få bilisterna att

köra säkrare eller öka regelefterlevnaden. De metoder man använt för att påverka

trañkantema har varierat från något som kallas "Road Show" där man visat på

farorna med främst bilkörning, lokal riskinformation med kartor över var de värsta

VTI RAPPORT 394



farorna i trafiken finns. Man har haft TV-program och presskonferenser och artik-

lar i fackpress. Affischering och tävlingsmoment har också förekommit tillsam-

mans med information.

De referenser, som behandlar trafiksäkerhet - Övrigt är följande: Jiggins (1984),

Mander (1983), Cairney (1985), Sheppard (1982), Rydgren (1978a), Tingvall

(1979), Rydgren (1978b), Rydgren (1982), Moe (1987).

Som mätinstrument har man använt sig av intervjuer, enkäter och observationer.

Man har även studerat olycksfrekvenser och gjort hastighetsmätningar. 50 - 90 %

av alla som tillfrågats har uppmärksammat dessa kampanjer och i vissa kampanjer

har man mätt attitydema under lång tid och funnit att 75% förändrat sin inställning

efter kampanjerna. I andra kampanjer har man däremot inte kunnat notera några

förändringar vare sig i attityder, hastigheter eller olyckor, medan några fått lång-

tidseffekter på ökade kunskaper och ökning i användning av t ex reflexer.

1.3.6 Praktiskt-teoretiska ansatser

Den del av referenserna som inte studerar effekten av en viss kampanj och istället

har en mera teoretisk ansats består av referenserna Haskins (1985), Johansson

(1990), Sheppard (1980), Mackie (1975), TRRL (1985), Bérard-Andersen (1984),

Rein (1986), Asp (1983), OECD (1986), OECD (1971), SWOV (1976).

Innehållet i dessa undersökningar varierar mycket och en genomgång av samtliga

undersökningar skulle bli alltför omfattande och föra oss långt från syftet med

denna rapport. Därför har jag valt att kort presentera ett urval av några mer gene-

rella ansatser som kan vara av intresse för den här undersökningen.

Haskins (1985) stöder min uppfattning om undermåliga undersökningar. Han har

tittat på kampanjer om alkohol och trafik och funnit att endast 36 av 500 under-

sökningar var gjorda på ett sådant sätt att det överhuvud taget gick att dra några

slutsatser om effekterna. Han kommenterar sin genomgång så här:

"The reports were frequently difficult to read, had mixed conclusions or

were unduly optimistic about effects" (s. 185).
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Han ger mig också en förhoppning om att det är inte bara en tillfällighet att en

kampanj får den effekt som avses. De kampanjer där man gjort en genomgång av

tidigare studier, identifierat speciella målgrupper, deras medievanor, kunskaper,

attityder och livsstil, använt sig av detta när man planerat kampanjen, förtestat

olika kampanjmaterial, valt ut de allra bästa, placerat budskapen i "rätt" medium

och vid "rätt" tidpunkt, har haft avsedd effekt. Ytterligare en faktor som kan vara

avgörande är kunskaperna hos den personal som arbetar med kampanjema. Det är

en fördel om dessa har kunskaper i både kampanjverksamhet och forskning,

menar Haskins.

Också Johansson (i OECD, 1990) bekräftar mina iakttagelser. Han går steget

längre och påstår att det enda gemensamma för kampanjer om trafiksäkerhet är det

faktum att de använder sig av massmedia för att sprida "någonting". I alla andra

variabler, t ex målgrupp och innehållet i kampanjen, menar Johansson, skiljer de

sig. Han efterlyser också en taxonomi för trafiksäkerhetskampanjer.

Redan i OECD (1971) gjordes samma iakttagelser av kampanjernas ringa effekter

på trafiksäkerheten. Man efterlyser en systematisk genomgång av trafiksäkerhets-

kampanjer med hänsyn till bl a syfte och informationens roll i trañksäkerhetsar-

betet.

I SWOV (1976) diskuteras effekterna av informationskampanjer på trafikanternas

användning av skyddssystem, t ex bilbälten. Det verkar möjligt att förvänta sig en

liten förbättring i bältesanvändningen om man vänder sig till små grupper. Några

andra effekter av information vågar man inte uttala sig om.

I Asp (1983) finner vi många intressanta artiklar om information och kampanjer.

Ottander diskuterar här vilka effekter som är möjliga att förvänta sig av informa-

tion. Han menar att det inte går att omvända människor med massdistribuerad

information, vare sig det gäller kunskaper, attityder eller beteenden. Enbart med

information kan man således inte åstadkomma några permanenta effekter som t ex

ett förändrat beteende i trafiken. Masskommunikation ger oftast bara kortvariga

effekter, som består bara så länge informationen pågår, varför man bör vara försik-

tig vid tolkningen av eventuella långtidseffekter av kampanjer.

Ottander talar också om latenta och manifesta effekter av information. Latenta

effekter visar sig i vad man säger och vad man gör, medan de manifesta effekterna

av information märks i kunskaper eller beteenden. De latenta effekterna av infor-
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mation kommer efter lång tid och är bla därför svåra att mäta, men är de viktiga

eftersom de kan förklara effekterna av information.

Rein (1986) gör en mycket intressant teori- och litteraturgenomgång med avse-

ende på förhållandet beteende och faktiska konsekvenser av informationskampan-

jer. Genomgången visar att de flesta kampanjer om trafiksäkerhet inte haft någon

effekt. De få kampanjer som haft någon effekt, har innehållit information om kon-

sekvenserna av ett beteende som stämt överens med trafikanternas egna erfarenhe-

ter. Det är när de konsekvenser som beskrivs i informationen inte inträffar, som

man bryter mot trafikreglerna. Det är också därför kampanjer som vill få oss att

följa regler oftast bara har en kortvarig effekt. Trafikanternas beteende formas

således av de konsekvenser de själva blir utsatta för i trafiken. Det är dock svårare

att belöna ett önskat än att bestraffa ett oönskat trafikbeteende, menar Rein.

Cairney (1985) har undersökt hur mycket trañksäkerhetsinformationen uppmärk-

sammas med avseende på vilka medier som använts och vilket innehåll kampan-

jema haft. Närmare 90% av de intervjuade har uppmärksammat någon kampanj

om trafiksäkerhet. Smakfullt designade broschyrer och affischer är kostnadseffek-

tiva medier i det att de när en stor publik till en mycket låg kostnad. TV är dock

det mest effektiva mediet när det gäller korttidseffekter. Tidningar är däremot

bättre om man vill har långtidseffekter av informationen.

Sheppard och Harryson (1980) har tittat på trafiksäkerhetsinformations läsbarhet,

tex meningslängd ochordlängd. De fann inget enhetligt mönster: några var lätt-

lästa och några var ganska svårlästa. Andra studier har kunnat visa att många som

ska lära sig köra bil kan ha svårt att tillgodogöra sig textböckema till fullo och

tappar därför lusten att gå vidare, menar författarna. De ger följande rekommen-

dationer:

- använd korta ord och korta meningar

- undvik negativa uttryck, förkortningar och bisatser

- det räcker inte med korta ord - de ska också vara enkla att förstå

- innehållet måste vara kortfattat: prioritera efter viktighetsgrad!

Mackie och Valentine (1975) har gjort en genomgång av olika angreppssätt eller

"tekniker" som används i trafiksäkerhetsinformation, t ex skräck, humor, satir,

kändis som förebild, myndighetsinformation, familjeansvar eller sex. Dessa olika

tekniker har sedan jämförts med faktainformation utan affektiva inslag. De kom
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fram till att faktainformation tycks ha lika bra effekt på beteendet som affektiv

information. I båda fallen är det bäst med seriösa ansatser - humor är inte trovär-

digt. I rangordning ser listan över de effektivaste ansatserna ut så här:

faktainformation

kändis som förebild

myndighetsinformation

familjeansvar

skräck

humor

S
ø
M
P
P
P
r
*

satir

Det allra mest effektiva var kombinationerna faktainformation med inslag av

skräck och familjeansvarsinformation framfört av en känd personlighet genom-

förda med nya "grepp" för att öka hågkomsten.

1.3.7 Sammanfattning och syfte

Som nämnts ovan var det min förhoppning att finna några gemensamma drag för

de olika kampanjema, dvs om kampanjer om barn i trafiken skulle ha utförts på ett

visst sätt och med vissa speciella tekniker jämfört med de som t ex handlade om

alkohol och trafik. Så var inte fallet. Ännu värre blev det när jagtittade på resulta-

ten. De varierade lika mycket inom barn- och trañkkampanjerna som inom ämnes-

området alkohol och trañk. Som också nämndes ovan under punkten frågeställ-

ningar var det dessutom mycket svårt att utröna om mätmetoden alltid var den

rätta eller om en annan mätmetod skulle givit ett annorlunda resultat. Det var

mycket svårt att finna ett system för hur jag skulle kunna klassificera trafiksäker-

hetskampanjer utifrån min litteraturstudie. En möjlighet skulle vara att utöka anta-

let studier inom varje ämnesområde och därmed få större möjlighet att finna ett

mönster.

Samtidigt var det svårt att veta om mitt angreppssätt var riktigt. Fanns det andra,

mer fullständiga sätt att klassificera trañksäkerhetskampanjer på? Att ha en post

'för Trafiksäkerhet - Övrigt var inte heller tillfredsställande. Möjligen kunde, som

nämnts, en utökning av antalet studier medföra att nya s k ämnesområden fram-

kom och att detta skulle kunna ge ett mer entydigt mönster för hur trañksäkerhets-
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kampanjer gjorts och bör göras. Men att ensidigt utgå från empiri för att finna ett

mönster för hur trafiksäkerhetskampanjer bäst bör genomföras är dock en mycket

tidsödande procedur. Ett bättre och förmodligen snabbare resultat får man om man

kan knyta de empiriska resultaten till teorin. Därefter kan man gå tillbaka till

empiri och pröva om teorin stämmer - en växelverkansprocess således. För att

söka svaren på dessa frågor vände jag mig därför till litteraturen om klassificering,

typologier och taxonomier. Syftet var att på ett mer systematisk och entydigt sätt

kunna klassificera trañksäkerhetskampanjer för att slutligen finna ett mönster för

hur Vi ska kunna göra dem mer effektiva.
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2 TYPER, TYPOLOGIER OCH TAXONOMIER

2.1 Vad är en typologi?

"Typologier är grunden till all vetenskap" (Rosengren, 1993).

Under 1900-talet har det varit vanligt att utgå från klassifikationsscheman, t ex

typologier eller taxonomier, som en förutsättning för vetenskapliga undersök-

ningar menar Suppe (1981).

Ordet typologi kommer av det grekiska ordet typos, som betyder typ eller sort. En

typ eller ett begrepp definierar Bailey (1992) som en cell i en typologi. En typ

består av en kombination av värden på flera variabler. De variabler som bildar en

typ måste ha någonting gemensamt i jämförelse med andra typer. Suppe (1981)

finner att dessa gemensamma drag ofta inte är något annat än statistiska korrela-

tioner. Det bästa sättet att skapa typologier, menar han, är därför att studera empi-

riska samband.

Gärdenfors (1990) refererar till klassisk teori och Aritstoteles när han talar om

typer eller begrepp. Det finns två villkor när vi vill beskriva ett begrepps bety-

delse: ett nödvändigt och ett tillräckligt. Som exempel tar han begreppet män-

niskan och vad det är som skiljer människan från djuren. Först måste vi beskriva

ett antal egenskaper som alla människor har och därefter egenskaper som endast

tillhör människor. Människan är, enligt Aristoteles, ett djur, men till skillnad från

djuren är människan ett rationellt djur.

Enligt Lazarsfeld (1937) och Lazarsfeld och Barton (1951) är en typ en speciell

sammansättning av egenskaper. Det finns tre slags egenskaper:

1. karaktäristika

2. serier

3. variabler

En karaktäristika är en egenskap, som vi endera har eller inte har. Karaktäristika

är egenskaper eller data på nominalskalenivå, dvs som endast anger till vilken

klass en viss karaktäristika hör. En annan benämning på karaktäristika skulle

enligt Lazarsfeld och Barton (1951) vara dikotomier. Ett exempel på en karaktä-

ristika eller dikotomi är kön.
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En serie består av egenskaper som endast kan förekomma i jämförelse med var-

andra. Den innebär rangordning av egenskaperna, men anger inte storleken på

avstånden mellan dem, varför dessa data inte är möjliga att använda vid matema-

tiska beräkningar. Vi kan jämföra serie-egenskapema med data på ordinalskale-

nivå. Ett exempel på en serie är de olika platserna i en tävling.

En variabel tillåter att vi graderar egenskaperna i en viss ordning med lika stort

avstånd mellan varje. I vissa fall har också skalan en absolut nollpunkt. Variabel-

data motsvaras således av intervall- eller kvotskalenivåerna. Ett exempel på en

variabel är vikt, som t ex går att ange i kilo och hekto (lika skalsteg) och som har

en absolut nollpunkt.

Det fmns ett samband mellan dessa tre olika egenskaper. Det är alltid möjligt att

omvandla en variabel till en serie och en serie till en karaktäristika, men inte

tvärtom.

Bailey (1992) definierar en typologi som en flerdimensionell klassifikation, där

man bildar grupper med utgångspunkt från likhet. En taxonomi skulle då, enligt

Bailey, motsvara den teoretiska delen dvs grunderna, reglerna eller principerna för

klassifikationen. Men termerna typologi och taxonomi används ofta synonymt och

ibland talar vi om taxonomier som mer avancerade typologier (Rosengren, 1993).

Det primära syftet med klassifikationen är att sortera. Här ställs tre krav

(Rosengren, 1993). Klassiñkationen skavara:

1 . entydig

2. uttömmande

3. fruktbar

Till detta lägger Tiryakian (1968) också ett krav på sparsamhet vid val av huvud-

grupper eller huvudtyper, så länge detta inte äventyrar validiteten, dvs risken med

att minska antalet grupper, så att de i gruppen ingående elementen blir alltför

olika. Det innebär en avvägning mellan en alltför detaljerad typologi, som bl a

minskar överskådligheten, och en typologi där elementen i grupperna är alltför

olika. Lazarsfeld och Barton (1951) har en lösning på dilemmat. De föreslår en

klassifikation, som uppdelad på flera steg eller på flera nivåer och som utgår

från några få övergripande kategorier, vilka sedan bryts ned i många fler och mer
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detaljerade kategorier. När vi vill ha svar på en mer generell nivå är kanske den

första nivån tillräcklig. Om vi vill ha mer detaljer fortsätter vi till nästa nivå 0 s v.

Vi behöver således inte välja.

För att göra kategorierna entydiga pekar Lazarsfeld och Barton (1951) på faran

med att "blanda" kategorier på olika begreppsnivåer. Om vi t ex vill klassificera

olika informationskällor, kan vi då inte använda massmedia som en kategori till-

sammans med dagstidningar, som är en undergrupp till massmedia. Genom att

bygga på klassifikationen med fler undergrupper eller kategorier kan vi också

utveckla en mer uttömmande typologi.

Tiryakian (1968) hävdar att typologins funktion är mer än en enbart en beskriv-

ning av verkligheten. En typologi skapar ordning i ett kaos av heterogena obser-

vationer genom att förenkla och sortera upp alla populationens beståndsdelar. En

typologi gör det möjligt att söka efter och förutse samband som annars skulle vara

svåra att upptäcka. Bailey (1992) bekräftar denna speciella funktion och menar att

det finns inget annat hjälpmedel som, samtidigt som den lyfter fram alla dimen-

sioner, också visar deras inbördes beroendeförhållanden.

Bailey (1992) slutligen, diskuterar kritiken av Webers s k idealtyp, dvs en teore-

tisk konstruktion som har högsta värdet i alla egenskaper. Kritikerna menar att den

är en mental konstruktion som inte kan återfinnas i verkligheten, en utopi som

resultat av intellektuell akrobatik där vi jämför verkliga individer med ideala typer

för att se hur mycket de avviker. Själv menar han att den ideala typen nog är möj-

lig att finna i verkligheten, även om det är sällsynt. Den utgör då en god utgångs-

punkt för jämförelser, som t ex det högsta värdet på en variabel eller ändpunkten

på en skala.

2.2 Typologiska funktioner och egenskapsrymder

Både Lazarsfeld (1937) och Barton (1955) talar om egenskaper och egenskaps-

rymder. Ett exempel på en egenskapsrymd är poängen på ett test i matematik och

ett test i språk. När dessa placeras i ett koordinatsystem bildas ett "rum" i två

dimensioner, som beskriver en persons språkliga och matematiska förmåga (figur

1).
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Figur 1 Egenskapsrymden Språk-Matematik

En egenskapsrymd kan ha lika många dimensioner som de egenskaper den består

av, vilket gör att bilden snart blir komplicerad. Av praktiska och teoretiska skäl

kan vi då reducera antalet dimensioner. Lazarsfeld (1937), Lazarsfeld och Barton

(1951) och Barton (1955) talar om olika typer av reduktion:

funktionell

godtyckligt numerisk

pragmatisk.

För att en reduktion ska kallas funktionell måste det finnas ett verkligt samband

mellan egenskaperna. Detta medför att vissa kombinationer blir mycket sällsynta

eller lika med noll. Ett välkänt exempel på funktionell reduktion är den s k

Guttmanskalan, där man, om man instämmer med påståendet på den lägsta nivån,

kan gå vidare till nästa osv.

En godtyckligt numerisk reduktion går till så att man ger varje egenskap ett spe-

ciellt värde eller vikt. De egenskaper som har samma värde slås sedan ihop till en
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kategori. Som exempel tar Lazarsfeld och Barton (1951) en värdering av olika

hjälpmedel i hushållet. Värderar vi t ex centralvärme lika högt som att ha disk-

maskin? I så fall får dessa två lika högt värde och placeras i samma kategori.

Vid en pragmatisk reduktion placerar man individer med vissa kombinationer av

egenskaper i kategorier med hänsyn till syftet med undersökningen. Det innebär

att vissa andra egenskaper, som ej är av intresse för undersökningen, utesluts. Om

vi t ex vill studera hur gifta kvinnors attityder till männens karriär påverkar män-

nens framgång i yrkeslivet, kan vi sortera kvinnorna efter hur positiva deras atti-

tyder gentemot männen är, t ex mycket positiv, ganska positiv 0 s v till mycket

negativ. Samma sak gäller männens framgångar i yrkeslivet, från mycket fram-

gångsrik till inte alls framgångsrik. Sammanlagt kanske vi då får 10 kategorier

som vi sedan kan jämföra.

Barton (1955) talar också om en fjärde typ av reduktion, som han kallar reduktion

genom förenkling av dimensionerna. Som exempel nämner han klassindelning av

en kontinuerlig variabel, tex indelning i olika åldersgrupper.

Den vanligaste och viktigaste typen av reduktion vidempirisk forskning är den

pragmatiska reduktionen enligt Barton (1955).

Motsatsen till reduktion är substruktion. Med substruktion menar Lazarsfeld

(1937) och Lazarsfeld och Barton (1951) den procedur där vi försöker hitta den

underliggande egenskapsrymden och dess underförstådda reduktion. Substruk-

tionen utvidgar typologin och tillför nya dimensioner. Detta gör typologin mera

finmaskig och gör det möjligt att fånga upp nya egenskaper av intresse för det vi

studerar. Substruktionens praktiska värde ligger i det att den medger en kontroll

av att vi inte förbisett några egenskaper och att de inte överlappar varandra. Detta

leder till en bättre anpassning till syftet med forskningen och förbättringar av typo-

login. Störst praktisk betydelse har den substruktion som sker när man gjort en

pragmatisk reduktion dvs när man fört samman olika grupper med hänsyn till

undersökningens syfte. I exemplet ovan, om gifta kvinnors attityder, hade vi sorte-

rat bort vissa egenskaper som inte var av direkt intresse för undersökningen. En

substruktion där vi tex inför en ny egenskap, tex socialgruppstillhörighet, kan

kanske förklara eventuella skillnader i attityden hos dessa kvinnor.

Transformation är en annan av typologins funktioner. Transformation innebär att

vi försöker finna en annan underliggande egenskapsrymd än den vi tidigare utgått
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från. Eftersom transformationen utgör grunden för vår tolkning av de statistiska

resultaten i en undersökning har den en mycket viktig funktion. Denna tolkning

består ofta av en omvandling av de studerade egenskaperna till en ny egenskaps-

rymd. I den nya egenskapsrymden kan vi då finna nya samband och nya reduktio-

ner av egenskaperna.

2.3 Monotetiska respektive polytetiska typologier

Bailey (1973 och 1983) talar om monotetiska och polytetiska typologier. En typo-

logi är monotetisk om vissa speciella egenskaper är både nödvändiga och till-

räckliga för de individer1 som ingår i en typologi. Vi kan jämföra dessa krav med

de som Gärdenfors (1990) nämnde som krav på ett begrepp - det finns ett nöd-

vändigt och ett tillräckligt villkor för att beskriva ett begrepps betydelse. Vi

beskriver först de egenskaper som gäller alla individer och sedan de speciella

egenskaper som utmärker just de individer vi är intresserade av. Ett enkelt exem-

pel på en monotetisk typologi har två dimensioner och egenskaperna kön och

ålder, som är både nödvändiga och tillräckliga för att beskriva de individer som

ingår i typologins celler.

I en polytetisk typologi är en viss speciell egenskap varken nödvändig eller till-

räcklig. Om varje individ i en typologi har ett stort antal av de egenskaper som

ingår i typologin och om varje egenskap innehas av många individer, så är

typologin polytetisk. Om dessutom inte någon av de egenskaper som ingår i typo-

login innehas av alla individer i typologin är den fullständigt polytetisk.

En monotetisk typologi är ofta artiñciell och går således sällan att återfinna i verk-

ligheten (Bailey, 1983). Den är en förenkling och innehåller oftast bara några få

variabler. En polytetisk typologi ger däremot en bättre bild av verkligheten. Det

främsta syftet när man konstruerar en typologi är att försöka skapa så homogena

grupper som möjligt. Detta ställer krav på entydighet vid valet av detyper eller

begrepp, som klassifikationen utgår från. Men om man utgår från empiriska data,

där de studerade objekten kan vara lika i de flesta variabler, men kanske skiljer sig

i några få, måste man istället skapa grupper som är så "perfekta" som verkligheten

tillåter.

 

1begreppet individ symboliserar här innehållet i typologins celler
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Vid konstruktion av en klassisk typologi (Bailey, 1973) skapar man först en typo-

logi i teorin och därefter undersöker man hur den stämmer med verkligheten.

Typologier är således ofta monotetiska till en början, men revideras efter empi-

riska försök till polytetiska.
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3 EN TAXONOMI OM TRAFIKSÄKERHETSKAMPANJER

3.1 Inledning

Inputvariablema eller de oberoende variablema i all kommunikation kan illustre-

ras med en mening. Enligt Lasswell (i Rice och Atkin, 1989) är kommunikation

lika med:

Vem säger vad genom vilken kanal till vem och med vilket syfte?

Kommunikationsvariablema är sålunda:

- Källa

- Budskap

- Kanal eller Medium

- Mottagare eller Målgrupp

- Mål eller Syfte

Mitt syfte är att utveckla en taxonomi för trafiksäkerhetskampanjer. Jag har valt

att benämna den en taxonomi, eftersom den består av fiera nivåer och kan komma

att utvecklas ytterligare. Enligt Rosengren (1993) skulle en taxonomi vara en mer

avancerad typologi. Fullt utvecklad vill jag därför kalla den här typologin för en

taxonomi.

Kampanjer är en typ av kommunikation som, åtminstone förr, kallades för mass-

kommunikation. De variabler som ingår i kampanjer om trafiksäkerhet bör därför

vara desamma SOITl de som nämnts ovan .

Jag kommer här att gå igenom och definiera de variabler jag valt att ingå i min

taxonomi om trafiksäkerhetsinformation, som är baserad på en litteraturgenom-

gång av kampanjer om trafiksäkerhet. Det finns kanske andra och bättre sätt att

beskriva och definiera alla de i en kampanj ingående variablerna på, men mot

bakgrund av min empiriska studie har jag funnit dessa vara av speciellt intresse.

Jag vill också understryka att de definitioner jag använder är mina egna och kan

därför skilja sig från andra, mer vedertagna sådana.

Slutligen ska jag försöka illustrera de olika nivåerna i taxonomin i tre figurer

genom att ta några exempel på hur den skulle kunna användas i praktiken.
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3.2 Taxonomins ingående variabler

3.2.1 Källa och Budskap

För att göra taxonomin mer överskådlig och användbar har jag reducerat två av de

i kommunikation förekormnande variablerna till bakgrundsvariabler, på vilka den

bakomliggande strukturen i kampanjen byggs. De hålls då konstanta vid jämförel-

ser mellan de övriga variablerna. Den ena av dessa variabler är källan, som jag i

alla trañksäkerhetskampanjer antagit vara en myndighet, tex Vägverket eller

NTF. Den andra budskapet, som jag definierar som det ämne kampanjen

behandlar, t ex alkohol och trafik. Budskapet används som sorteringsinstrument

för att kunna bilda jämförbara grupper avövriga variabler.

3 .2. 1. 1 Förstärkning

Eftersom min studie bygger på empiri, har jag samtidigt måst lägga till en annan,

för trafiksäkerhetskampanjer viktig variabel, som mycket ofta kombineras med

information. Det handlar om en annan typ av påverkan, t ex polisövervakning,

lagstiftning eller pristävlingar, som ofta ses som en nödvändig och naturlig del i

hela "paketet" trafiksäkerhetsinformation. Med beteendevetenskapliga termer

skulle jag vill kalla den här variabeln för förstärkning. Förstärkningenkan vara

positiv eller negativ beroende på vad den innebär för individen. I trafiksäkerhets-

sammanhang skulle därför polisövervakning med böter vara negativ förstärkning,

medan en tävling med priser blir en positiv förstärkning.

3.2.2 Medium

Vilket medium eller vilken kanal en sändare väljer för att föra ut sitt budskap är

naturligtvis också viktigt för att nå bästa effekt. Under rubriken finns ett antal

olika medier eller kanaler, som t ex TV, radio, press och film. En begränsning i

mediavalet görs till medier där avståndet mellan sändare och mottagare oftast är

stort och där kontakterna är mellan sändare och mottagare är opersonliga. Ofta

kräver den här typen av medium också någon form av teknik för att meddelandet

ska nå mottagaren.
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För att göra mediebilden mer överskådlig harjag reducerat antalet "nivåer" till två,

nämligen skrivna och audio/visuella medier. Med skrivna medier inbegriper jag

t ex annonser i tidningar eller broschyrer, medan audio/visuella medier kan vara

radio och TV. De komponenter som ingår i de båda grupperna kan specificeras

mer detaljerat om det finns behov av en finare struktur.

3 .2.2. l Presentationssätt

Hur budskapet om trafiksäkerhet presenteras påverkar också mottagarnas vilja att

ta det till sig. Med presentationssätt menas här t ex om budskapet framförs med

inslag av skräck, humor eller om det är enbart fakta utan någon affektiv kompo-

nent som presenteras. Jag har indelat denna variabel i två undergrupper, som jag

kallar affektivt och neutralt presentationssätt beroende på vilket sätt informa-

tionen presenteras.

3.2.2.2 Varaktighet

Av betydelse för effekten av påverkan är också under hur lång tid den pågår. Var-

aktigheten av kampanjer om trafiksäkerhet kan variera från några dagar till år.

Därför är en kategorisering nödvändig och jag har valt att dela in denna variabel i

tre nivåer:

S 1 månad

2 -5 månader

2 6 månader

3.2.3 Målgrupp

En annan variabel, som är av avgörande betydelse för effekten av budskapet är

Vilken målgrupp informationen riktar sig till. I de flesta trafiksäkerhetskampanjer

har man använt någon av följ ande kategorier av målgrupper:
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- trañkantkategori

- ålderskategori

- intressekategori

Trafikantkategorin inkluderar de olika typerna av trafikanter, t ex bilister, MC-

och mopedförare, cyklister, fotgängare. Ålderskategorin kan variera, men man

brukar ofta skilja mellan unga, äldre och gamla trafikanter. Man kan också välja ut

en speciell målgrupp, som t ex 18-24-åringar, som är den mest olycksdrabbade.

Den tredje kategorin målgrupper, intressekategorin, består av dem som har ett

visst gemensamt intresse av trafiksäkerhet. Det kan t ex vara föräldrar, som för-

väntas vara intresserade av sina barns trafiksäkerhet eller handikappade, som har

speciella problem i trafiken.

För att åstadkomma en överskådligare taxonomi har jag valt att studera en av

dessa kategorier av målgrupper åt gången, tex trafikantkategorin.

3.2.4 Syfte och Resultat

De trañksäkerhetskampanjer jag gått igenom har haft följ ande syften:

- att kampanjen uppmärksammas

- att förändra kunskaperna

- att förändra attityderna

- att förändra beteendet

Dessa utgör de fyra nivåer varpå syftet varierar i de trañksäkerhetskampanjer jag

gått igenom. Resultatet eller effekten anger till vilken grad syftet har uppnåtts

och mäts förhoppningsvis också på dessa nivåer. Det blir då vår beroende vari-

abel, som i bästa fall kan mätas i kvantitativa termer och användas som ett mått på

de oberoende variablemas sammanlagda effekt.

Även om många kampanjers effekt mäts enbart i termer av att kampanjen har upp-

märksammats, så är uppmärksamheten ändå en förutsättning för alla andra typer

av effekter, t ex förändrade kunskaper. De flesta kampanjers slutliga syfte torde

ändå vara att förändra beteendet, i varje fall som ett sista led i processen mot ett

trafiksäkrare samhälle. Förväntningarna om vad vi kan åstadkomma med infor-
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mation torde vara en av de avgörande faktorerna för vilket syfte man väljer. Jag

utesluter därför uppmärksamhet som ett syfte med trafiksäkerhetskampanjer,

eftersom uppmärksamheten enbart utgör en förutsättning för andra effekter.

3.3 Beskrivning av taxonomin

Eftersom taxonomin består av många variabler och varje variabel har flera kompo-

nenter, kan bilden bli mycket komplicerad. Därför är en genomtänkt struktur vik-

tig. Taxonomin har därför byggts upp i olika nivåer enligt Lazarsfeldt och Barton

(1951), där vi börjar med en grov struktur och några få övergripande kategorier.

När vi vill ha svar på en mer generell nivå är kanske den här nivån tillräcklig. Men

vill vi ha mer detaljerad information om hur kampanjen är uppbyggd går vi vidare

till nästa mer finstrukturerade nivå. Där kan vi se vilka kombinationer av variabler

som ligger till grund för de effekter vi får på den mer generella nivån. Den stora

fördelen med detta tillvägagångssätt är att vi får både en generell nivå 'och mer

detaljerade nivåer i samma taxonomi. Per definition skulle den här taxonomin

eller typologin kunna klassificeras som polytetisk. Polytetiska typologier ger,

enligt Bailey (1983), en bättre bild av verkligheten.

Jag har valt att som ett första steg visa huvudresultatet i en figur (2), där syftet

och målgruppen ingår som variabler i ett exempel på budskap. Därefter finstruk-

tureras taxonomin med ytterligare två variabler, medium och förstärkning (figur

3), för att i sista steget även inkludera variablerna presentationssätt och varak-

tighet (figur 4).

I taxonomins celler skall resultaten från empirin föras in, i bästa fall med kvantita-

tiva mått, t ex 17% av kampanjerna om alkohol och trafik har haft signifikant

effekt på trafikantkategorins kunskaper (figur 2). Vill vi gå vidare och titta om

detta gäller någon speciell kategori av trafikanter, går det att finstrukturera kate-

gorin i undergrupper, t ex bilister eller cyklister. Om vi därefter skulle vilja veta

vilket medium som använts i dessa kampanjer går vi vidare till nästa nivå (figur

3). Där får vi också reda på om dessa kampanjer kombinerats med någon annan

form av påverkan (förstärkning). Vi kan också ta reda på vilken denna andra på-

verkan är genom att finstrukturera den i dess undergrupper, t ex polisövervakning

eller s k vägbulor i gatan. Fortsätter vi vidare i taxonomin kommer vi till nivå 3

(figur 4). Där kan vi få ytterligare information om hur länge kampanjen varat i tid
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samt om den presenterats på ett affektivt eller neutralt sätt. Givetvis kan vi även

här finstruktuera dessa båda variabler ytterligare och då få veta om t ex budskapet

framförts med inslag av humor och om kampanjerna varade i 10 dagar eller tre

månader.

3.3.1 Praktisk tillämpning av taxonomin

Utvecklingen av taxonomin är således bara det första steget i processen mot ett för

trañksäkerhetsinformationen praktiskt användbart redskap. Nästa steg blir att

genom litteraturen eller med empiriska försök "fylla" cellerna i taxonomin med

empiriska data för att få en bild av området information om trafiksäkerhet.

Det är också fullt tänkbart att bygga ut taxonomin med ytterligare variabler som

beñnns vara intressanta varefter cellerna fylls med empiriska data. Möjligheten att

reducera antalet variabler finns också beroende på vad som framkommer av

empiri. Det skulle faktiskt kunna vara så att vissa av de nu ingående variablerna

blir mindre intressanta och andra variabler, som nu inte finns med i taxonomin,

framträder som mer aktuella för trañksäkerhetskampanjer. I utvecklingsprocessen

mot en bättre förståelse av vilka effekter vi kan förvänta oss av kampanjer om tra-

fiksäkerhet blir en växelverkan mellan empiri och teori därför nödvändig.

Eftersom dataunderlaget till taxonomin är mycket omfattande kan det vara lämp-

ligt att lägga in all information i en databas. Detta skulle underlätta hanteringen av

data väsentligt, eftersom det då bl a blir enklare att gå mellan taxonomins olika

nivåer. Vi skulle också enklare kunna göra parallella jämförelser mellan olika

typer av budskap och lättare finna indikationer på samband som vi inte tidigare

förutsett.
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BUDSKAP: ALKOHOL OCH TRAFIK

Syfte

  

 

   
Må] mp Kunskaps- Attityd- Beteende-
Tra lkanter förändring förändring förändring_

*

 

Bilister

 

MC- och

moped-

förare

 

Cyklister

 

Fot-

gängare

    

  

Figur 2 Huvudresultat: variablerna Syfte och Målgrupp

I figur 2 presenteras resultaten i en Översiktlig form för att ge möjlighet att avgöra

om ett visst budskap - i det här exemplet ett budskap om alkohol och trafik - haft

någon effekt på någon viss trafikantgrupp och i så fall vilken typ av effekt det haft

t ex på kunskaper eller beteenden.

*Jag har valt denna cell som ett exempel för att gå vidare till nästa nivå i taxono-
min (ñgur 3 på nästa sida)
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BUDSKAP: ALKOHOL OCH TRAFIKANTER

 

 

SYFTE: PÅVERKA KUNSKAPER

 

 

  

Förstärk-

ning

 

  
  

  

Målgrupp - Medier Positiv Negativ

Trafikanter

*

Skrivna

Bilister

Audio/Visuella

   

  

 

Figur 3 På denna nivå tillkommer variablema Medium och Förstärkning

Figur 3 beskriver effekten av ett budskap med ett visst syfte - i det här exemplet

ett budskap om alkohol och trañk med syfte att påverka kunskaperna - hos en viss

trañkantgrupp (bilister), med olika typer av förstärkning och olika typer av

medier.

*Jag har valt denna cell som ett exempel för att gå vidare till nästa nivå i taxono-
min (figur 4 på nästa sida)
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BUDSKAP: ALKOHOL OCH TRAFIK

 

 

SYFTE: PÅVERKA KUNSKAPER

  

Förstärkning: Positiv

   

     

 

     

Målgrupp - Medier Affektiv Neutral

Trafikanter information information

S 1 mån

Bilister Skrivna
2 - 5 mån

> 6 mån

 

Figur 4 På denna nivå tillkommer variablema Presentationssätt och Varaktig-

het i tid

Figur 4 visar vilken effekt ett budskap om alkohol och trafik med syfte att påverka

kunskaperna hos målgruppen bilister med ett skrivet medium, kan ha med olika

presentationssätt och olika varaktighet i tid.
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