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Inledning 
Hållbara transporters marknadsandelar måste öka och ökningen måste ske på privat-
bilismens bekostnad. För att uppnå beteendeförändringar i valet av färdmedel måste 
fysiska åtgärder kombineras med bra marknadskommunikation. Tyvärr ser vi 
fortfarande år 2007 att marknadsföringsaktiviteter genomförda av myndigheter, 
trafikhuvudmän, kommuner m.m. med syfte att öka insikten om hållbara transporters 
fördelar inte fått någon större genomslagskraft och att de många gånger inte heller 
genomförs på ett adekvat sätt. 

EU projektet TAPESTRY (2003) syftade till att lösa detta problem genom att utveckla 
metoder och modeller för hur individers val av transporter kan påverkas genom 
kampanjer. Ordet kampanj leder ofta tanken till väldigt omfattande insatser för att 
påverka en bred grupp men i denna rapport används ordet kampanj i dess vidare mening 
och kan därför handla om både masskommunikation och dialog på lokal nivå.  

Denna rapport utgår ifrån TAPESTRY men infogar även material från flera års 
forskning, både författarnas och andras. Rapporten syftar till att i första hand ge råd till 
dem som idag arbetar aktivt med att planera och genomföra kampanjer och till de 
beslutsfattare som beslutar om kampanjerna.  

Den kunskap som upparbetades i TAPESTRY överförs därmed till svenska organisa-
tioner som arbetar inom Mobility management området. För att i slutänden lyckas med 
arbetet är implementering ett nyckelord och för att lyckas med implementeringen måste 
en djupare kunskap upparbetas inom organisationerna om de faktorer och metoder som 
ger bästa resultat. 

Huvudtesen i rapporten är att bra kommunikation/kampanjer är en förutsättning och ett 
viktigt redskap för att kunna uppfylla mer strategiska transport- och miljömål. En bra 
marknadskommunikation syftar till att: 

• öka människors medvetenhet och insikt om problemen orsakade av dagens 
färdmedelsval 

• skapa intresse att pröva nya transportval genom bra och intressanta budskap som 
riktar sig till olika målgrupper 

• skapa en social acceptans  

• etablera ett långsiktigt beteende.  

Rapporten är indelad i tre delar. 

Del I ger en inledning till arbetet med kampanjer och varför kampanjer är ett viktigt 
instrument.  

Del II syftar till att öka förståelsen av de faktorer som påverkar resandet samt hur 
beteendet kan förändras. Här presenteras också en varumärkesmodell där fokus vilar på 
hur en organisation kan utveckla ett starkt varumärke.  

I del III presenteras riktlinjer för hur man arbetar med kampanjens olika steg samt 
erbjuder praktiska råd om tillvägagångssätt för alla som har till uppgift att göra en 
trafikrelaterad kampanj. Stora delar av innehållet kan tillämpas även inom andra 
sektorer som t.ex. kampanjer relaterade till miljö och hälsa.  
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Del I 
 
1 Kampanjers betydelse 
Kapitel 1 beskriver kommunikationens roll och betydelse som verktyg för att tackla 
trafikrelaterade problem. Ordet kampanj definieras och hårda respektive mjuka 
åtgärder diskuteras. Här presenteras cykelns och kollektivtrafikens marknadspotential.  

 
1.1 Varför skall man genomföra kampanjer? 
I de svenska städerna, precis som i de större europeiska städerna har privatbilismens 
volym ökat explosionsartat. När bilanvändandet ökar så ökar även bilens negativa 
effekter såsom olyckor, trafikstockning, buller och luftföroreningar vilket påverkar den 
globala miljön och vår egen livskvalité. 

Visserligen kan några av de utsläppsrelaterade problemen i någon mån förbättras genom 
minskad bränslekonsumtion och en ”renare” fordonsteknologi. Övriga problem och hot 
som inte löses genom förbättrad motorteknologi är: 

• individens hälsa (genom trafikolyckor och brist på fysisk aktivitet) 

• ekonomin (pga. dålig framkomlighet/trafikstockningar och förlorad tid) 

• miljön (i termer av mark som tas i anspråk, buller och effekter på natur och 
djurliv etc.). 

 

Oftast skiljer man på hårda (tekniska/fysiska) och mjuka (kommunikation/påverkan) 
åtgärder för att åstadkomma förändringar. Hårda åtgärder som syftar till att minska 
biltrafiken är t.ex. utveckling av ny kollektivtrafik, byggandet av bussgator/färre antal  
p-platser och administrativa åtgärder som biltullar/p-avgifter m.m. Mjuka åtgärder 
inbegriper initiativ som använder kommunikation, informationsspridning och/eller 
utbildning för att ändra attityder och beteenden rörande färdmedelsval.  

Hårda åtgärder har en viktig roll i arbetet med att minska bilåkandet men tyvärr får 
många gånger dessa åtgärder inte alltid till stånd någon permanent förändring av 
beteende för resande. På det mest övergripande planet handlar det om att resenären 
måste vara beredd att ändra sitt sätt att resa, vilket i många fall innebär att ett väl-
etablerat beteende måste förändras. Därmed står det också klart att en rejäl satsning 
måste göras för att ändra individers resvanor och det måste framförallt ske med 
kommunikativa åtgärder med syfte att få människor att själva känna och vilja ändra 
resvanor.    

Kampanjer måste också kunna ses som investeringar. Bra kampanjer som övertygar 
individer att cykla och åka kollektivt kan innebära att planerade investeringar i fysiska 
åtgärder med syfte att lösa framkomlighetsproblem för bilister kan skjutas upp några år 
alternativt kanske inte ens behöver genomföras. Här finns stora besparingar att göra.  

 
1.2 Definition av kampanj 
Den ursprungliga meningen av ordet kampanj går långt tillbaka i historien och beskrev 
då ett fälttåg och var därför kopplat till att kämpa och strida. Den nuvarande betydelsen 
beskriver olika sätt att bilda opinion för något med syfte att förändra. Bildligt talat kan 
man säga att man idag använder pennan istället för svärdet. Trots det har ordet kampanj 
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inte fullständigt förlorat sin negativa innebörd eftersom det ibland kan handla om ren 
propaganda och manipulation. En mildare form av påverkan formulerades av Rice och 
Atkin (2000) i deras definition av en kampanj: 

 

‘Purposive attempts to inform, persuade, and motivate a population (or sub-group of a 
population) using organised communication activities through specific channels, with 
or without other supportive community activities.1 

Vilken kan översättas enligt nedan: 

Ett målmedvetet försök att informera, övertala och motivera befolkningen (eller del av 
befolkningen) med hjälp av strukturerade kommunikationsaktiviteter via specifika 
kanaler, med eller utan andra stödjande åtgärder. 

 

Utifrån ovanstående definition kan konstateras att kampanjer inte behöver vara riktad 
till en bred grupp (masskommunikation) utan kan även gälla insatser på en lokal nivå 
(riktad information till en viss grupp).  

Nedanstående tabell är ett försök att kategorisera de vanligaste formerna av kanaler 
under respektive masskommunikation respektive individuellt utformad information.  

 
Tabell 1  Masskommunikation och individuellt utformad information – exempel.  

Masskommunikation Individuellt utformad information 

• Radio/TV/Bio 

• Dagstidningar, magasin  

• Affischer/broschyrer 

• Socialt evenemang, t.ex. ”I stan utan min 
bil” 

• Presskonferenser 

• Sponsringsaktiviteter (publika) 

• Personligt besök individ/utvalda grupper 
t.ex. klassföräldrar/elever 

• Adresserade utskick 

• E-mail/sms 

• Telefonsamtal 
 

 

                                                 
1 Rice R, Atkin C (Eds). 2000. Public communication campaigns, Sage Press, Thousand Oaks, California. 
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1.3 Kampanjer/informationsåtgärder har betydelse 
Forskning har visat att individuella och sociala faktorer spelar en betydande roll då vi 
väljer färdmedel vilket också har inneburit ett ökat fokus på hur mjuka åtgärder skall 
användas.  

En nyckelroll för mjuka åtgärder är att informera personer som reser med bil om att det 
för majoriteten av resor finns andra/alternativa sätt att genomföra resan. Frekventa 
bilister har ofta ringa kunskaper om hur de ska använda kollektivtrafik eller så har de 
felaktiga uppfattningar om cykling och promenerande. Dessutom kan man lägga till 
bristen på information om fördelarna (se Varumärke, kapitel 3) med dessa sätt att resa.  

Dessa ”blinda fläckar” måste nu tas bort med hjälp av riktad information och utvecklade 
kampanjer som ökar människors medvetenhet och kunskap om alternativa färdsätt. Från 
studier vet vi att en stor potential av de bilresor som görs dagligen skulle kunna ske med 
kollektivtrafik och cykel utan att individens restid försämras med mer än några minuter. 
I en marknadspotentialstudie2 fann man att 22 % av bilresandet kunnat ske med 
kollektiva medel utan någon större ansträngning, se Figur 1. 

 

Praktiskt hinder 
– Generellt

Praktiskt hinder 
– Situation

Orimlig restid**

Ingen avgång*

8%

38%

14%

18%

6%

4%

1%

11%

Missbedömer 
restid för lång

Negativ attityd till 
kollektivtrafik

Har prövat 
tidigare

Fritt val

Subjektiva skäl = 22 %

* Ej avgång inom 30 min före avresa (kodad av Västtrafik)
** Alternativ restid med kollektivtrafik (netto + 6 minuter), 2ggr bilrestid om resa <20 min, annars bilrestid +20 min 

Bilister – varför inte kollektivtrafik
Totalt 49% av alla resor (bas: 507 personer)

 
Figur 1  Marknadspotential för kollektivtrafik.  

 

Figur 1 visar även att 11 % av bilisterna (halva potentialen) inte ens hade någon negativ 
uppfattning eller negativ upplevelse av kollektivtrafiken, de kategoriseras som fritt val i 
figuren. I samma studie beräknade man även marknadspotentialen för cykel och fann att 
17 % kunnat ske med detta färdmedel, se figur 2.  

 

                                                 
2 Trafikkontoret Göteborg / Ipsos 2004 
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Praktiskt hinder 
– Generellt

Praktiskt hinder 
– Situation

Cyklar sällan 
/aldrig

Över 5 km

9%

36%

37%

15%

2%
Fritt val

Subjektiva skäl 
=17 %

Behöver bilen samt mer än 5 km 
till målet  = 83 %

Bilister – varför inte cykel
Totalt 49% av alla resor (bas: 538 personer)

 
Figur 2  Marknadspotential för cykel. 

 

Av bilisterna ansåg 83 % att de behövde bilen och skälet som angavs var att det inte var 
praktiskt möjligt att cykla.  

 

Sammanfattning av kapitel 1. 

Hårda åtgärder (fysiska) är t.ex. utveckling av ny kollektivtrafik, byggandet av 
bussgator/färre antal p-platser men även administrativa åtgärder som biltullar/p-avgifter 
m.m. Mjuka åtgärder inbegriper initiativ som använder kommunikation, publicitet 
och/eller utbildning för att ändra attityder och beteenden rörande färdmedelsval.    

Ordet kampanj beskriver olika försök att genom kommunikation påverka till förändring. 
Kampanjer behöver inte innebära masskommunikation utan kan även beskriva 
individuellt utformad information. Kampanjer kan ses som investeringar, bra kampanjer 
kan till och med innebära att planerade investeringar i fysiska åtgärder kan skjutas upp 
på grund av ändrade beteenden (och minskade behov) vilket innebär besparingar för den 
egna organisationen. 

Avslutningsvis har såväl cykeln som kollektivtrafiken en stor marknadspotential, vissa 
studier3 har visat att 20–25 % av alla bilresor kan ske med alternativa färdmedel. 
Lösningen här är att arbeta mer konsekvent med marknadskommunikation.  

                                                 
3 Potentialstudier med i stort sett liknande resultat (18–25 %) har genomförts i Göteborgs stad 2004, Håbo 
kommun 2005 och Norrköpings kommun 2007. 
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Del II:  
 
2 Motiv bakom resandet  
Kapitel 2 beskriver hur vi på ett bättre sätt kan förstå vilka motiv som styr de vi vill 
påverka. I detta avseende är det smart att ta hjälp av teorier som kan peka oss i rätt 
riktning. Kapitlet kommer därför att presentera två olika teorier; den första beskriver 
hur och vad man skall fokusera på för att få bäst effekt och den andra problematiserar 
målgruppen ytterligare genom att beskriva var i förändringsprocessen han/hon befinner 
sig. Eftersom attityd är ett så viktigt begrepp i sammanhanget börjar kapitlet med en 
beskrivning av detsamma och hur det är kopplat till beteendet.  

 
2.1 Attityder 
Individens val av transportmedel kan härledas till mänskliga beslut av mer eller mindre 
medveten art. Viljan att använda sig av alternativa färdmedel beror inte bara på om detta 
är möjligt, utan även på om de upplevs som attraktiva vilket i sin tur avspeglar sig i 
individens attityder. Attityder kan definieras på följande sätt: 

 

En attityd 

 ● beskriver värderingen av en handling snarare än själva handlingen 

 ● är relativt varaktig men inte oföränderlig 

 ● resulterar i ett förutsägbart beteende som kan observeras. 

 

 

En attityd innebär en subjektivt färgad värdering av ett objekt. Detta objekt kan vara ett 
föremål, en person eller en händelse. I princip kan allt värderas, från ideologier (dvs. 
socialism, liberalism eller konservatism) till konkreta föremål (dvs. en stol, ett bord). 
Attityden är ett inre tillstånd som inte kan observeras utifrån, vilket innebär att de mäts 
med hjälp av självrapporterade studier såsom enkäter och intervjuer. En attityd är därför 
inte själva resandet utan hur man värderar de olika transportmedlen. Upplever man 
kollektiva transporter som positiva eller negativa? Det som gör attityder så intressanta i 
detta sammanhang är dess stabilitet men också att de kan förändras.  

Vikten av attityder blir märkbar då man försöker ändra dem genom utbildning eller 
annan form av kommunikation. Vissa attityder är svårare att förändra än andra och 
eftersom val av transportmedel många gånger är ett inrotat beteende hör det till ett av de 
svårare. Trots detta är det fullt möjligt att medvetandegöra det egna handlandet, varefter 
det står en fritt att förändra sitt beteende. Attitydens relativa stabilitet brukar förklaras 
med att de fyller viktiga funktioner i vår anpassning till omvärlden. Man har hävdat att 
en given attityd tjänar en eller flera olika funktioner: nytta, kunskap, värderande, 
självförstärkande och socialt reglerande funktion (Katz, 1960; Shavitt, 19904).  

                                                 
4 Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24,  
163–204. Shavitt, S. (1990). The role of attitude objects in attitude functions. Journal of Experimental 
Social Psychology, 26, 124–148.  
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Nyttofunktionen tillfredsställer viktiga behov genom att individen tillägnar sig 
belöning och undviker bestraffning. 

Kunskapsfunktionen ger objekten en mening, den hjälper att organisera och 
strukturera en annars komplicerad miljö. Det är omöjligt att ta ställning till allt som vi 
omgärdas med. För att slippa detta och samtidigt skapa en viss form av ordning kan 
attityden tjänstgöra som en form av etikett. Om vi har haft en negativ upplevelse i 
samband med en bussresa med ett speciellt bolag kanske vi även i fortsättningen dömer 
dem utifrån detta. 

Värderande funktionen hjälper individen att uttrycka viktiga attityder vilka är 
samstämmiga med personens egna värderingar. En person som anser att miljöfrågor är 
viktiga är då samtidigt positivt inställd till handlingar som befrämjar detta, exempelvis 
åka kollektivt och källsortering. 

Förstärkande funktionen skyddar individens egen självbild. Genom att tillämpa olika 
mekanismer tar man åt sig äran för framgång och undviker klander för misslyckanden.  

Socialt reglerande funktion hjälper individen att uppträda på ett sätt som är accepterat 
av den egna gruppen som i sin tur främjar den sociala kontakten. En attityd som 
överensstämmer med en viss social norm kan ge tillträde till en önskad grupp.  

En speciell attityd kan fylla mer än en funktion. Att cykla kan t.ex. tillfredsställa både 
den värderande (anser att miljöfrågor är viktiga) och den självförstärkande funktionen 
(ser sig själv som en miljömedveten person). 

 
2.2 Sambandet attityder och beteende  
Attityder resulterar i ett förutsägbart beteende som kan observeras vilket självklart är en 
anledning till varför det är så intressant att studera. Genom att påverka attityder kan vi 
också på sikt påverka framtida handlingar. Nu har inte detta alltid ansetts vara en 
självklarhet utan studier har ibland visat på ett svagt samband. Ett viktigt skäl till att 
sambandet mellan attityd och beteende ibland är svagt beror på att man ignorerat det 
komplexa samspelet mellan individen och den yttre miljön. En annan förklaring är att 
man använt sig av fel metoder. En attityd som mäts vid ett tillfälle bör motsvara 
beteendet vad gäller: föremål, handling, sammanhang och tidpunkt. I en attitydstudie 
om val av transport är föremålet för studien transportmedlet, handlingen är valet av 
detsamma, sammanhang beskriver var händelsen utspelas och tidpunkten hänvisar till 
klockslaget. Ett exempel på brister i detta hänseende kan vara då attitydfrågan rör val av 
transporter rent allmänt men att man sedan observerar en resa till arbetet. I det första 
fallet är frågan abstrakt och kunde gälla vilket sammanhang och tidpunkt som helst; i 
det senare fallet är det specifikt. Att sambandet mellan dessa två är låg är inte 
förvånande. Ovanstående exempel skulle kunna förbättras om man i attitydfrågan 
behandlade en speciell situation och där den uppmätta attityden är lik det uppmätta 
beteendet: 

 

 Det är morgon och du skall ta dig till arbetet/skolan. Det är uppehållsväder och 
resan sker under den här tiden på året. 

 

 

Därefter mäter man hur olika individer faktiskt reste till arbetet.  
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2.3 Teoretiska modeller som förklarar beteendet  
Problemet med många kampanjer är att man fokuserar på fel saker, dvs. man behandlar 
frågor som inte är viktiga för individerna och inte heller påverkar deras beteende. Ett 
annat problem är att man efter en utvärdering inte alltid kan förklara varför kampanjen 
lyckades eller misslyckades, det enda man kanske kan säga är att resan ökade eller 
minskade men inte varför. Mycket av detta kan avhjälpas om man använder sig av en 
väl utarbetad teori. Denna kan användas både som för och efterstudie för att säkerställa 
att kampanjen gett den effekt man önskar. Teorin hjälper också i utformandet av 
kampanjen eftersom den lyfter fram vilka faktorer man skall fokusera på.  

En Teori

• Kan både beskriva och predicera 
beteendet 

• Mäter viktiga faktorer som påverkar 
beteendet 

• Presenterar en struktur samt beskriver 
sambandet mellan de olika faktorerna

• Kan testas empiriskt
 

Som tidigare framhållits är attityd en viktig faktor men studier där teoretiska modeller 
använts har visat att förklaringen av beteendet ökar om man introducerar ytterligare 
faktorer. En sådan teoretisk modell är Theory of Planned Behaviour (TPB), se figur 3 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3  Theory of Planned Behaviour, Ajzen (1989).5 

Denna modell beskriver individens intention att utföra en handling som i sin tur är 
baserad på attityden till beteendet, den subjektiva normen samt den upplevda kontrollen 
av beteendet.  

                                                 
5 Ajzen, I. (1989). Attitude structure and behaviour. In A. R. Pratkanis, S. J. Breckler and A. G.  
Greenwald (Eds.), Attitude structure and function. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
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14 VTI rapport 596 

Teorin utgår ifrån att en individ kan ha flera olika föreställningar om en speciell hand-
ling men styrs av relativt få, dessa kallas ”framträdande föreställningar”. Tre olika 
framträdande föreställningar har beskrivits: föreställning om beteendet, föreställning om 
normen och föreställning av kontroll. 

• Föreställning om beteendet är kopplat till hur viktigt något är. 

• Föreställning om normen är kopplad till om man vill anpassa till denna norm. 

• Föreställning av kontroll är kopplat till ens egen upplevda förmåga och hur lätt 
eller svårt något är. Föreställningen av kontroll, vilka minskar eller ökar de 
tänkta svårigheterna, är påverkad av tidigare erfarenheter, antingen ens egna 
eller andras. Hur lätt eller svårt något är beror också på vilka möjligheter som 
står till buds. Ju mer information och ju färre hinder en individ anser sig själv ha 
desto starkare är känslan av kontroll. 

 

Dessa föreställningar påverkar i sin tur attityden, subjektiv norm och upplevd kontroll 
av beteendet.  

Attityden är ett uttryck för individens värdering av vilka konsekvenser ett speciellt 
handlade skulle få.  

Den subjektiva normen mäter en form av grupptryck och beskriver hur andra skulle 
reagera om beteendet utfördes. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att den inte 
mäter hur andra faktiskt skulle reagera utan istället vad individen tror.  

Upplevd kontroll av beteendet är den subjektiva upplevelsen av den egna förmågan att 
bemästra situationen och inte den faktiska förmågan. Denna kan vara baserad på 
tidigare erfarenheter, egna eller andras.  

Variabler ovan är definierade som tre oberoende funktioner, som var och en för sig i 
olika grad påverkar intentionen. Den streckade linjen mellan upplevd kontroll av 
beteendet och beteende visar på att sambandet kan vara antingen direkt eller indirekt 
beroende på graden av kontroll. Ett direkt samband kan inträffa då graden av handlings-
frihet är låg. Ett exempel, är en person som trots viljan (intentionen) att ta cykeln till 
arbetet inte kan göra det eftersom han/hon måste uträtta ett viktigt ärende efter jobbet 
som fordrar tillgång till ett annat färdmedel. 
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Exempel på frågor som mäter Theory of Planned Behaviour  
 

Föreställ dig en resa med cykel. Resan börjar ifrån ditt hem på morgonen till en 
plats 5 km bort. Det är klart väder och resan sker under denna tid på året. Om du gav dig 
iväg på en sådan resa skulle du då: 

 

1. Förbättra din kondition. (Föreställning av beteendet) 
Instämmer helt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ Tar helt avstånd 

 

2. Hur viktigt är det för dig att i samband med en resa förbättra din kondition 
(Värdering av effekt) 

Mycket viktigt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ Inte alls viktigt 

 

3. De flesta av dina vänner anser att detta är helt acceptabelt/helt oacceptabelt 
(Föreställning av normen) 

Helt acceptabelt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ Helt oacceptabelt 

 

Hur sannolikt skulle det vara att du cyklade de närmaste tre veckorna om: 

 

1. Du har ont om pengar (Föreställning av kontroll) 
Mycket sannolikt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ Inte alls sannolikt 

 

 

Förutom de variabler som ingår i TPB finns det andra som är värda att beakta, dessa är: 

1. Personlig norm 

2. Deskriptiv norm 

3. Självidentitet. 

 

Personlig norm mäter till skillnad från subjektiv norm, som handlar om andras normer, 
egen moraliska uppfattning. Deskriptiv norm mäter vad man tror andra gör, vilket inte 
är detsamma som vad man tror andra anser om ens eget beteende. Andra kan acceptera 
att jag agerar på ett speciellt sätt även om de själva inte beter sig på samma sätt. Genom 
att mäta både subjektiv norm och deskriptiv norm gör man en skillnad mellan hur något 
borde vara och hur något är. I det sistnämnda fallet upplevs beteendet som normalt 
vilket ur kampanjsynpunkt är en viktig information. Självidentitet mäter hur individen 
ser sig själv. Detta är något som ibland glöms bort men en vara eller tjänst är också 
identitetsskapande och kan stärka individens självuppfattning. En person kanske cyklar 
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för han/hon ser sig själv som en smart, hälsoinriktad och sportig person; en annan 
kanske tar bilen för att det visar att han/hon har en hög status i samhället. 

 

Exempel på frågor som mäter personlig norm, deskriptiv norm och självidentitet 
tillämpade på val av färdmedel 

 

1. Det är inte moraliskt försvarbart att ta bilen till arbetet om det finns andra sätt 
att färdas på (Personlig norm) 

Instämmer helt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ Tar helt avstånd 

 

2. De flesta av dina vänner tar bilen till arbetet (Deskriptiv norm) 
Instämmer helt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ Tar helt avstånd 

 

3. Du ser dig själv som en person som åker kollektivt (Självidentitet) 

Instämmer helt __ : __ : __ : __ : __ : __ : __ Tar helt avstånd 
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2.4 Val av transporter utifrån Theory of Planned Behaviour 
Teorin TPB har använts för att öka vår förståelse av vad som påverkar val av 
transporter. I vår strävan att skapa ett hållbart samhälle är bilisten en viktig målgrupp. 
Analyser har bl.a. gjorts för att se vilken inställning bilister har till att promenera och 
cykla och hur detta kan jämföras med deras inställning till att åka bil (Forward, 1998)6.  
I studien från 1998 deltog ett slumpmässigt urval av 188 personer. Deltagarna fick svara 
på en enkät som utarbetats enligt teorin. I början av enkäten presenterades ett scenario 
där vederbörande fick ta ställning till tre olika sorters förflyttningar, en till fots, en med 
cykel och en med bil, vilka alla utgick från bostaden till en plats 2,5 km därifrån. 
Figur 4 presenterar några av resultaten från denna studie.  
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1= Tar helt avstånd; 7= Instämmer helt.  

Figur 4  Bilisters attityder till att promenera, cykla och köra bil. 

 

Figuren visar att bilisterna ansåg att det mest positiva med att gå var att det var miljö-
vänligt, hälsosamt, avspänt och att det förde med sig en känsla av frihet. En annan 
fördel var att det kunde göras till en låg kostnad. Det positiva med att cykla var mer 
eller mindre detsamma som att gå, även om det inte ansågs vara lika bra för hälsan eller 
lika avspänt. Det positiva med bilkörning låg främst i dess komfort, men även frihets-
känslan och avspändheten hade betydelse här. Dessutom ansågs det också vara relativt 
snabbt att färdas med bil och risken att bli hotad av någon annan uppfattades som 
relativt liten. Det negativa med att gå var att det tog lång tid, men också att risken för att 
bli utsatt för hot var relativt stor. Att cykla ansågs också ta längre tid än att köra bil, 
även om det var snabbare än att gå. Att cykla var också förknippat med oro, eftersom 
både olycksrisken och stöldrisken ansågs vara väldigt höga. Det negativa med bilen var 

                                                 
6 Forward, S. E. (1998). Val av transportmedel för korta resor: Göteborgarnas resvanor och attityder. VTI 
rapport 437. 
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att den var dyr och svår att parkera. Förutom detta ansåg man också att den inte bidrog 
till en bättre miljö. 

Ytterligare analyser visade att de som hade för avsikt att ta bilen i högre grad än de 
andra ansåg att det skulle öka deras komfort, göra dem mer avspända och öka deras 
känsla av frihet. De ansåg inte heller i lika hög utsträckning som de andra att restiden 
eller kostnaderna skulle öka om de tog bilen, inte heller att de skulle kunna råka ut för 
en olycka.   

Under 2005 genomförde SLTF (Svenska lokaltrafikföreningen) en rad olika kvalitativa 
studier i ett antal städer (storstadsområde och s.k. mellansvenska städer) som väldigt väl 
överensstämmer med ovanstående resultat. Figur 5 visar olika resenärernas främsta 
argument för att resa bil, kollektivtrafik och cykel. Kollektivtrafikens största fördel är 
att individen slipper ta ansvar för resan (ansvar att köra, ansvar att delta i trafiken). 
Många tycker att det är jobbigt att parkera, jaga p-plats och köra bil i centrum. Resan 
ger även ett mervärde eftersom den kan användas till reflektion, arbete och vila.  

 

Kollektiv trafik Bil Cykel

Miljövänligt
Avstressande

Ekonomiskt fördelaktigt
Socialt

Man får motion
Snabbare på vissa sträckor
Kan använda tid till annat

Slippa parkera
Enklare i stadsmiljön

(Få funktionella fördelar)

Snabbt
Bekvämt

Ett måste när man handlar
Frihet - ej passa tider, kan 

användas när man vill
Tryggt och säkert

Socialt
Samåkning

Alltid sittplats
Privat

Romantisk

Ekonomiskt
Snabbt

Vardagsmotion
Miljövänligt

Enkelt
Dörr-till-dörr

Inga parkeringsproblem
Frihet

Nytta -
Inget eget ansvar

Identitetsskapande
Eget ansvar

Identitetsskapande
Eget ansvar 

 
Figur 5  De främsta argumenten för att åka kollektivt, bil och cykla. SLTF/Ipsos 2005. 

 

En slutsats från SLTF:s studie är att man måste lyfta fram fördelarna med att åka 
kollektivt och att cykla på ett tydligare sätt. Viktigt att notera är att bilen och cykeln 
äger begreppet frihet (att resa när man vill) – kollektivtrafiken kan konkurrera mot 
friheten men begreppet måste positioneras som något annat – avstressande, tid till annat, 
slippa leta p-plats etc. – dvs. att slippa köra i vissa situationer. Cykelns fördelar är att 
bygga vidare på de faktorer som är identitetsskapande, de faktorer som får individen att 
må bra men också uppfatta sig som smart och ”stark”/vältränad. Ovanstående studier 
ger oss värdefull information om målgruppens värdering vilken i sin tur kan användas 
då budskapet skall formuleras, för en fördjupning se kapitel 6. Men denna kunskap kan 
man få utan att använda sig av en teori så det som skiljer studier där teorin TPB använts 
är att den även mäter andra variabler och att man med hjälp av dessa kan förklara vad 
som faktiskt påverkar beteendet.  
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Förutom attityder mäter teorin individens upplevda känsla av kontroll dvs. hur lätt eller 
svårt något är. I studien av Forward (1998) tillfrågades deltagarna om deras inställning 
till att ta cykeln. Resultaten visade att TPB förklarade 53 % av intentionen att cykla och 
en viktig förklaring till beteendet låg i variabeln upplevd känsla av kontroll. Denna 
variabel mäter vilka svårigheter man upplever i samband med det aktuella beteendet, 
något som i sin tur påverkas av egna och/eller andras erfarenheter. De individer i denna 
studie som hade begränsad erfarenhet av att cykla upplevde också ett större motstånd 
mot att använda detsamma. Ytterligare analyser gjordes därför för att förstå vilka 
individuella variabler som var viktiga för att förklara intentionen.  
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Figur 6  Upplevd kontroll: Medelvärden. 

 

Deltagarna fick svara på hur troligt eller otroligt det var att de skulle cykla en sträcka på 
2,5 km någon gång under de närmaste tre till fyra veckorna om de hade bråttom, 
trafiken var riklig, vädret var klart, det var under kvällstid och om de hade mycket att 
bära. Resultaten visade att skillnaden var stor mellan de som hade för avsikt att cykla 
med dem som inte hade samma avsikt. De faktorer som gjorde cykling mycket sannolikt 
för cyklisterna var om vädret var fint och trafiken tät. Då det gällde gruppen som inte 
hade för avsikt att cykla så var det egentligen inget som skulle öka chansen att de skulle 
sätta sig på cykeln. Möjligtvis om vädret var klart. En slutsats från denna studie som 
visade att det fanns ett motstånd mot att cykla är att fokus bör ligga på att göra resan 
med cykel lättare. Eftersom målgruppen inte alltid baserade sin uppfattning på egna 
erfarenheter kan man med hjälp av olika aktiviteter försöka locka personen att pröva på. 
Ett gott exempel som nu påbörjats i Göteborg är att kommunens anställda får tillgång 
till tjänstecyklar. Förhoppningen är att upplevelsen skall vara angenäm vilket i sin tur 
leder till en positivare attityd och att hindret inte upplevs som oöverstigligt. 

 
2.5 Beteendeförändring enligt Stage of Change Model 
Prochaska och DiClemente (1983)7 utarbetade en modell (Stage of Change Model) som 
ger en fördjupad kunskap om den målgrupp som kampanjen riktar sig till. Man har 

                                                 
7 Prochaska, J. O. och DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: 
Toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51, 390–395. 
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nämligen visat att individer befinner sig på olika stadium, där varje stadium kräver olika 
insatser. Den visar också på att en och samma individ genomgår olika steg innan det 
nya beteendet är etablerat. De sex stegen är; har inte funderat på att ändra sig 
(Precontemplation); har funderat på att ändra sig (Contemplation); har gjort 
förberedelser för förändring (Preparation); handling (Action); vidmakthållande 
(Maintenance); avslutning (Termination), beteendet är etablerat. Stegen går inte endast i 
en riktning utan en person som befinner sig på steg 4 (handling) kan gå tillbaka till steg 
3 (förberedelse). I figur 7 presenteras de olika stegen samt hur de kan mätas.  

 

Har inte funderat

Funderar på att ändra sig

Du avser att åka kollektivt 
den närmaste månaden Förbereder sig

Du reser kollektivt regelbundet
men har bara gjort så det 

senaste halvåret
Handling

Du reser kollektivt 
regelbundet och har gjort 

detta i mer än sex månader Vidmakthållande

Avslutning

Du använder bilen och avser 
inte att ändra på det inom 

det närmaste halvåret

Du använder bilen 
regelbundet men funderar på
att åka kollektivt någon gång 

det närmaste halvåret

 
Figur 7  Stage of Change Model och formulering av frågor. 

 

1. Har inte funderat på att ändra sig (Precontemplation) 
Om vi vill ändra den inbitna bilistens beteende, så är det inte enbart tillräckligt med 
kunskapsspridning. Miljö- och hälsoskäl biter inte mycket på den som har blivit 
beroende av bilen. Dessa individer är medvetna om att bilen inte förbättrar miljön, men 
är trots detta inte villiga att dra ned på sitt eget bilkörande. Bristen på en känsla av 
delaktighet och uppfattningen att problemet inte är deras kan delvis förklara varför det 
förhåller sig på det viset. En annan orsak kan vara att de individuella fördelarna, såsom 
komfort och tidsvinst, väger tyngre än de kollektiva. Konsekvensen av detta är att 
bilisten inte är särskilt motiverad till att förändra sitt beteende. Första steget innan en 
förändring kan komma till stånd består i att få dem medvetna om att en fortsatt 
expansion av biltrafiken kommer att få förödande konsekvenser och att deras insats här 
är minst lika viktig som någon annans.  

En person som befinner sig på detta stadium är inte öppen för information som har att 
göra med alternativa färdmedel. För att nå denna grupp kan man uppsöka dem och 
påbörja en dialog, något som i tidigare studier uppvisat positiva resultat. Intresset kan 
öka om man i samband med detta presenterar information som står i konflikt med 
tidigare, etablerade idéer. Syftet med detta är att öka missnöjet med det egna beteendet. 
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Studier har visat att bilisterna har många förutfattade meningar beträffande cykling. 
Bilisterna anser, jämfört med cyklisterna själva, att det tog längre tid att cykla och att 
det inte var speciellt komfortabelt. För att få personen att vilja förändra sitt beteende kan 
man i detta fall lyfta fram det positiva med att cykla, samtidigt som man på olika sätt 
bemöter inrotade fördomar. Ett annat komplementärt alternativ är att även introducera 
negativa styrmedel vilket på ett eller annat sätt tvingar personen att ta ställning. 
Personen som befinner sig på det första stadiet måste därför bli medveten om problemet 
och att han/hon har ett val.  

 
2. Har funderat på att ändra sig (Contemplation) 
Steg två beskriver ett stadium då man insett att ens beteende är kopplat till olika 
problem och man börjar funderar över vad man kan göra istället. En stor grupp bilister 
befinner sig på detta stadium och till skillnad från grupp 1 är de mera öppna för 
information. De börjar bli medvetna om att bilen bidrar till en sämre miljö, men 
samtidigt upplever de inte att de alternativ som står till buds är tillräckligt attraktiva.  

Att vara medveten om både de positiva och de negativa konsekvenserna av ens beteende 
kan leda till något man kallar ett ”socialt dilemma”. Det egna intresset (bekvämlighet, 
flexibilitet) hamnar i konflikt med det allmänna (ökad miljöförstöring). Egenintresset 
värderas alltsomoftast högre än allmänintresset, vilket följaktligen styr ens handlande. 
Fördelarna finns här och nu, nackdelarna där och sedan. För individen finns det olika 
sätt att lösa detta dilemma, ett kan vara att i möjligaste mån öka användandet av 
alternativa transporter, ett annat är att förlita sig på olika tekniska lösningar. Dessa kan 
vara användandet av alternativa drivmedel eller s.k. ecodriving. För den som vill 
påverka ett beteende innebär detta en möjlighet eftersom personen söker en lösning på 
problemet. Individen tar då in information som anses kunna lösa denna konflikt. Genom 
att presentera miljövänliga handlingsalternativ, som både är lättillgängliga och 
attraktiva, kan därför få en positiv effekt på beteendet. 

 
3. Förberedelser för förändring (Preparation) 
Nu är den sociala omgivningen speciellt viktig, eftersom man måste få stöd och 
bekräftelse. Faktorer som underlättar denna förberedelse är en ökad tilltro till sin egen 
förmåga, en övertygelse om att den egna insatsen har ett värde samt att även andra 
handlar på detta sätt. I detta steg kan mera specifik information om hur man går tillväga 
för att ändra sitt beteende vara värdefullt. Informationen kan även handla om hur man 
kan få mer information.  

 
4. Handling (Action) 
Den första perioden innan det nya beteendet blivit etablerat är väldigt kritisk, varvid 
minsta motgång kan få individen att gå tillbaka till det gamla. Det är därmed av stor vikt 
att det nya alternativet är mera tilldragande än det gamla och att det motsvarar förvänt-
ningarna. Det eventuella motståndet till cykeln kan endast försvinna om individen själv 
får erfara det positiva med att cykla. Om förväntningarna inte uppfylls är risken stor att 
personen går tillbaka till ett tidigare stadium och efter detta är det väldigt svårt att 
påbörja förändringsprocessen ånyo. Den negativa erfarenheten är färsk och misstroendet 
stort. 
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5. Vidmakthållande (Maintenance) 
Även under det femte stadiet är positiva erfarenheter viktiga men man är inte lika 
känslig för negativa upplevelser. Det krävs mer för att man skall återgå till det gamla 
beteendet. 

 
6. Avslutning (Termination) 
Det nya beteende är nu etablerat. I detta stadium finns det få saker som kan hindra det 
nya beteendet. För en van cyklist finns det väldigt lite som kan få dem att låta bli att 
cykla. Trots regn och rusk fortsätter de att cykla.  
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Sammanfattning av kapitel 2 
Syftet med kommunikation är att få fler att välja hållbara transporter. Liknande andra 
val vi gör i livet påverkas det av en rad olika faktorer såsom värdering och attityder men 
också av människor som står oss nära. Attityder är ett centralt begrepp som beskriver 
värderingen av en handling, dvs. vilka konsekvenser agerandet kan få. Attityden är även 
relativt varaktig men inte oföränderlig vilket gör den extra intressant. Kopplingen 
mellan attityd och beteende har studerats under många år men idag kan man gott påstå 
att det finns ett samband om de studeras på rätt sätt. En generell attityd kan knappast 
förväntas vara kopplad till ett specifikt beteende och vice versa.  

I arbetet med kampanjer är en väl utarbetad teori oersättlig. En sådan kan: 

• både beskriva och predicera beteendet 

• mäta viktiga faktorer som påverkar beteendet 

• presentera en struktur samt beskriva sambandet mellan olika faktorer  

• testas empiriskt.  

Ett exempel på en sådan teori är Theory of Planned Behaviour vilken förutom attityder 
mäter normer och upplevd känsla av kontroll, dvs. hur lätt eller svårt något är. Resultat 
från studier där teorin använts finner en skillnad mellan olika trafikantgruppers attityder, 
normer och kontroll vilket i sin tur är kopplat till deras intentioner.  

Ytterligare en teori presenterades i kapitel 2 nämligen en som beskriver de olika steg 
som en individ genomgår innan det nya beteendet är etablerat. De sex stegen är: 

• har inte funderat på att ändra sig (Precontemplation) 

• har funderat på att ändra sig (Contemplation) 

• har gjort förberedelser för förändring (Preparation)    

• handling (Action) 

• vidmakthållande (Maintenance) 

• avslutning (Termination). 

 

En slutsats från studier där teorin testas visar att budskapet lyckas bättre om man tar 
hänsyn till var individen befinner sig i förändringsprocessen. 
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3 Bygga Varumärke för hållbara färdmedel 
Kapitel 3 diskuterar vikten av att ha ett starkt varumärke, vad är ett varumärke 
egentligen och vilka faktorer som är viktiga? 

Begreppet varumärke har blivit ett allt vanligare uttryck när man undersöker hur företag 
och andra organisationer uppfattas av marknaden. Alla organisationer har ett rykte på 
marknaden dvs. kunden har en uppfattning om företaget och hur bra (eller dåliga) deras 
produkter eller tjänster är. Varumärket speglar marknadens syn på företaget, varumärket 
är med andra ord mycket mera än företagets grafiska profil och dess logotyp. Ett 
helhetsperspektiv på företagets varumärke inbegriper såväl det interna som det externa 
arbetet eftersom allt företaget gör internt i slutändan påverkar företagets resultat 
gentemot kunderna (produkter, service erbjudanden etc.).  

Som visades i kapitel 1 finns det bilresor som görs dagligen som skulle kunna ske med 
andra färdmedel utan någon större svårighet. En överflyttning skulle därför kunna ske 
enbart genom att kommunicera alternativ och lösningar. Marknadspotentialen finns i 
störst omfattning bland huvudsakliga bilister som har subjektiva skäl att välja bilresa. 
Den gruppen är vana att resa med bil och har många gånger gjort valet trots att det finns 
alternativ.  

För att lyckas nå fram till gruppen krävs en kommunikation som tar sin utgångspunkt i 
flera dimensioner dvs. som uppfyller flera behov och eliminerar osäkerhet hos 
individen. Modeller med många likheter med Theory of Planned Behaviour är s.k. 
varumärkesmodeller som på ett konkret sätt ger kommunikatören möjligheter att 
kontrollera den planerade kommunikationen mot de olika behov som varje människa 
har. Om man känner sig tveksam till resonemang om varumärke som grund för hur 
hållbara färdmedel skall utvecklas finns alternativ till detta som i stort sett kommer fram 
till samma lösning. Inom exempelvis modern design görs studier av vad som driver 
ökad konsumtion.8 På samma sätt som teorin om varumärke beskriver att man inte bara 
kan arbeta med en produkts funktionella kvaliteter har designteoretiker analyserat att 
man måste ladda en produkt med andra värden än bara funktion.  

Funktion är vad man skulle kunna kalla hygienfaktorer. Enligt designteoretikerna säljer 
inte en bra vara sig själv längre. Konkurrensen är för hård och varan/produkten måste 
laddas med mervärde för att vara köpvärd. För att öka försäljningen måste man ge 
kunderna mervärde genom att ladda produkter med etik, emotion, estetik och epik. Etik 
är exempelvis att ett företag skaffar en etisk kod som innebär att företaget värnar om 
miljön eller lovar att inte använda barnarbete. Emotion står för de känslor en produkt 
kan förmedla till sin ägare och estetik är att den har en utformning som inte bara är 
funktionell utan kan göra ägaren stolt. Slutligen innebär epiken att varan laddas med en 
berättelse som ägaren kan göra till sin egen.  

Även teorier om tjänsteutvecklingsprocessen beskriver hur man måste ta hänsyn till 
både kundens primära och sekundära behov. För kollektivtrafik är t.ex. den primära 
tjänsten själva transporten (hygienfaktorerna – pålitligt, säkert) och den sekundära 
tjänsten är exempelvis att tillgodose kundens emotionella behov, ”spara pengar”, 
”slippa köra bil”, ”avstressande” etc.9 För cykel blir hygienfaktorerna (bra cykelbana, 

                                                 
8  Chowdhury, Subir. (red) Next Generation Business Handbook: New Strategies from Tomorrow's 
Thought Leaders. 2004. 
9  Edvardsson, Bo. Kvalitet och tjänsteutveckling, Lund. 1996. 
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belysning, tryggt, etc.) och de känslomässiga behoven blir mera av att ”må bra/hälsa”, 
”frihet”, ”avkopplande” etc.  

 
3.1 Varumärket  
I figur 7 sammanfattas de dimensioner som en produkt/tjänst till stora delar måste kunna 
uppfylla för att få ett starkt varumärke. Begreppet starkt varumärke skall inte förväxlas 
med begreppet ett känt varumärke. Ett varumärke kan vara mycket känt men ändå vara 
svagt. Nedanstående figur är ett exempel från kollektivtrafiken.  

 

Produktfördel

Använd-
barhet

Kvalitet Empati

Social-
acceptans

Kunskap

Varumärket 
Kollektivtrafik

Vilken kunskap har marknaden 
om kollektivtrafiken?

Vad är kollektivtrafiken fördelar 
gentemot att åka bil och cykla?
Vilka är de unika fördelarna?

När och hur är 
kollektivtrafiken 
användbar?

Hur fungerar den funktionella 
kvaliteten för kollektivtrafiken 
(pålitligheten)

Hur väl skapar kollektivtrafiken 
känslomässiga band till 
kunderna

Har marknaden en 
positiv syn på
kollektivtrafiken?

Hur socialt acceptabelt 
är det att åka med 
kollektivtrafiken 

© Ipsos Brand Health 2005

Positionering

Prestation

Uppfattning

 

Figur 8  Varumärkesmodell, faktorer som kopplar till människors behov. Källa Ipsos. 

Modellen bygger på Ipsos varumärkesmodell och grundar sig på ett hundratal fördju-
pade konsumentstudier10 i Nordamerika, Västeuropa och Japan med syftet att hitta 
förklaringar till varför kunder/potentiella kunder valde alternativt valde bort att 
köpa/använda en vara eller tjänst. Modellen är naturligtvis relevant för cykel och 
kollektivtrafik. 

Varumärkesmodellen bygger på tre övergripande dimensioner, prestation, positionering 
och uppfattning. De tre dimensionerna förklaras i sin tur av två faktorer. Totalt är det 
med andra ord i ovan modell sex (6) stycken faktorer som relaterar till företagets arbete 
i ett helhetsperspektiv.  

                                                 
10  Ford, Kevin. Brands Laid Bare; John Wiley & Sons, ltd 2005.  
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Faktorer som förklarar varumärkets/företagets prestation 
• Den funktionella kvaliteten – hur produkten/tjänsten fungerar rent fysiskt. 

• Företagets förmåga att visa kunderna empati genom att skapa relation/lyssna 
(empati är mycket beroende av personalens vilja av att bry sig). 

När konsumenter/marknaden bedömer hur organisationen presterar är empatin en lika 
viktig faktor som den funktionella kvaliteten.  

Funktionell kvalitet + Empati = Företagets Prestation (den totala kvalitets-
upplevelsen).  
 

Faktorer som förklarar varumärkets/företagets position 
• Produkten/tjänstens användbarhet, dvs. när kan man använda produkten, när är 

den relevant? (alltid/ibland/bara i vissa situationer/resor etc.?).  

• Vilka är produktfördelarna gentemot konkurrenterna – vad gör företagets 
tjänster/service unikt gentemot konkurrenter. Vad kan exempelvis kollektiv-
trafiken erbjuda som inte bilen kan?  

Organisationens position förklaras av hur väl man lyckas kommunicera produktens 
användbarhet och vilka fördelar som uppstår för individen när man använder produkten. 

Användbarhet + Produktfördelar = Positionering (produktens position). 
 

Faktorer som förklarar varumärkets/företagets uppfattning 
• Hur populär är tjänsten/företaget? Är det socialt accepterat att åka kollektivt 

eller bara i vissa situationer?  

• Vilken kunskap har marknaden om företaget och hur och när kan man använda 
produkten/tjänsten.  

Är tjänsten populär att använda, känner sig resenären som en vinnare, smart? Är det 
populärt att arbeta med t.ex. cykel och kollektivtrafik? Vilken kunskap har marknaden 
om trafiksituationen i staden?  

Popularitet + kunskap = Uppfattning om företaget.  
Inom såväl kollektivtrafikorganisationerna som kommunerna och andra organisationer 
som ansvarar för cykling och hållbara transporter finns det många gånger ett alltför 
starkt fokus på trafiksystemets utformning och dess funktionella kvalitet. Detta tar sig i 
uttryck i termer av att ”bara det fungerar” – så ökar cyklandet och det kollektiva resan-
det. Vilket det naturligtvis inte gör. Resenären har inte alltid kunskap om systemet, dess 
användbarhet samt att tjänstens sociala acceptans (populariteten) kan vara låg beroende 
på hur ansvarig organisation har hanterat tidigare relationer med kunder/media.  
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Sammanfattning av kapitel 3 
Begreppet varumärke har blivit ett allt vanligare uttryck när man undersöker hur 
marknaden uppfattar en specifik organisation. Organisationens rykte speglar människors 
uppfattningar om företaget och hur bra (eller dåligt) deras produkter eller tjänster 
fungerar.  

Varumärkesmodellen bygger på sex (6) stycken faktorer som bygger på och relaterar till 
företagets arbete i ett helhetsperspektiv.  

 

• Den funktionella kvaliteten – hur produkten/tjänsten fungerar rent fysiskt. 

• Företagets förmåga att visa kunderna/användarna empati genom att skapa 
relation/lyssna (empati är mycket beroende av personalens vilja av att bry sig). 

• Produkten/tjänstens användbarhet, dvs. när kan man använda produkten, alltid, 
ibland, bara för specifika situationer/resor etc. När är det relevant?    

• Vilka är produktfördelarna gentemot konkurrenterna – vad gör företagets 
tjänster/service unikt gentemot konkurrenter. Vad kan kollektivtrafiken erbjuda som 
inte bilen kan? Vad är cykelns styrka gentemot att ta bilen?  

• Vilken kunskap har marknaden om företaget/tjänsten, hur och när kan man använda 
produkten/tjänsten. Hur kan man kontakta ansvarig organisation, är det lätt/svårt att 
hitta rätt person, funktion etc.? 

För att lyckas nå nya målgrupper krävs en marknadskommunikation som tar sin 
utgångspunkt i flera dimensioner samtidigt, som uppfyller flera behov och eliminerar 
osäkerhet hos individen. 
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DEL III 
 
4 Utgångspunkter för strategier och övergripande mål (policy) 
Kapitel 4 ger en kortfattad överblick av olika överväganden gällande strategier och 
”policys” som bör göras i den inledande planeringsfasen av en kampanj. Här beskrivs 
också eventuella behov av att etablera samarbete med externa partners samt 
finansiering.  

I del III beskriver vi praktiskt kampanjens olika steg från övergripande mål till hur den 
planeras, genomförs och följs upp/utvärderas, se figur 9.  

Övergripande mål och 
strategier

Kampanjledning och 
koordinering

Initiativtagare

Finansiering

Partners

SMART

Kampanjteam

Handlingsplan

Delmoment / att fundera på

KampanjutformningMålgruppsanalys

Utforma budskap

Avsändare / media

Uppföljning och utvärderingProcessutvärdering

Mäta kampanjens effekt

Avsändare/ val av media

Presentation av resultat
Presentera till vem ?

Lärdomar/ erfarenheter

Kampanjens olika steg

 
Figur 9  Kampanjöversikt. 

Beskrivningen kan nog i värsta fall uppfattas som ”lite väl strukturerad”. Det vi vill 
uppnå är att ni som kanske just nu sitter och planerar en kampanj eller arbetar med en 
kampanj, tar och funderar ett varv till över genomförandet innan ni går till reklambyrån. 
Vår erfarenhet är tyvärr att alltför många kampanjer sjösatts alldeles för fort och många 
gånger har kampanjledningen hamnat i en situation där reklambyrån tagit över 
initiativet.  

Inledningsvis är det viktigt att ”stämma av” den planerade kampanjen mot organisa-
tionens övergripande mål. Genom att försäkra sig om en gemensam strategi avseende 
övergripande mål får den planerade kommunikationen också ett mera långsiktigt 
perspektiv. En kampanj som förs isolerat från övergripande mål och strategier får 
troligtvis en begränsad livslängd och sämre effektivitet. En kampanjs övergripande mål 
kan indelas i sex olika grupper:  

a) minska trafikvolymen vad gäller bilresor 

b) ökad trafiksäkerhet 

c) ökat fokus på miljöfrågor 

d) förbättrad hälsa 
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e) ökad tillgänglighet och rättvisa 

f) övriga mål.  

 

Minska trafikvolymen – nästan alla övergripande trafikplaner, och synnerhet i 
städerna, har ett minskat antal privatresor med bil som primära mål. 

Trafiksäkerhet – berör ärenden som förbättrad trafiksäkerhet genom minskat antal 
olyckor. Kampanjer om cykling och promenerande som säkra transportsätt och 
stödjande av koncept för säkrare resor till skolan är exempel på områden som relateras 
till säkerhet.  

Miljöfrågor – berör luftföroreningar (särskilt utsläpp av NOx och CO2) och höga 
bullernivåer som bidrar till såväl växthuseffekten som försurningar. De motiverar 
människor att ersätta bilresorna på ett miljövänligt sätt som är förenligt med hållbar 
utveckling.  

Hälsa – minska hjärt- och lungsjukdom, sjuklig fetma samt förordandet av cyklande 
och promenerande som mer hälsosamma sätt att färdas är vanliga mål som relateras till 
hälsa. 

Tillgänglighet och rättvisa – beskriver hur lätt det är att ta sig från en plats till en 
annan och rätten att åtnjuta detta oavsett egen förmåga. Det kan inkludera förbättrade 
faciliteter för personer med nedsatt rörlighet och för de rörelsehindrade; vinsten i lika 
tillgänglighet till mobilitet för alla och minskad ”social utestängdhet” av grupper som 
har svårigheter att röra sig fritt.   

Övriga mål – relateras ofta till frågor som hållbar utveckling, regional utveckling, att 
återvinna mark till allmänna ytor från den mark som tagits i anspråk för bilism och 
skapandet av jämlika transportsystem.  

De övergripande policy/strategi målen bör alltid finnas i åtanke under kampanjens 
design och genomförande av följande skäl: 

• De övergripande målen bestämmer inriktningen och strukturen inom vilken 
kommunikationen/kampanjen bör utvecklas och genomföras.  

• Kampanjer förväntas bidra till att de övergripande målen nås (måluppfyllelse) 
med tiden.  

• De kampanjer vars mål inte är i linje med, eller ännu värre, emot policymålen, 
kommer sannolikt att misslyckas. 

 

Här finns också goda möjligheter till att uppnå synergier med andra samhällsområden, 
t.ex. folkhälsa. Om kampanjen integreras i en övergripande policyplan, och ett utbyte av 
erfarenheter mellan de olika aktörerna i dessa områden kommer till stånd, så kan 
synergier uppstå.  

 
4.1 Initiativtagare och samarbetspartner 
Initiativtagaren av kampanjen är den person eller organisation som tar initiativet till att 
starta en kampanj. Oftast handlar det om att omvandla generella politiska mål till såväl 
kampanj – som mer specifika mätbara mål. Vanligast är att initiativtagaren är någon av 
följande personer/organisation: 
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• Politiker/eller hög tjänsteman (nationella, regionala eller lokala myndigheter) – 
som ansvarar för att formulera övergripande mål på kortare, medellång och 
längre sikt.  

• Kollektivtrafikorganisation på såväl strategisk- som kampanjnivå.  

• Fristående organisation (exempelvis en intresse-/lobbyorganisation) utan 
koppling till myndigheter/kommuner/landsting som sätter igång initiativ på 
nationell nivå. Exempel på sådan organisation är Cykelfrämjandet, 
Naturskyddsföreningen, Greenpeace etc.  

 
4.2 Finansiering 
Finansiering är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna förverkliga en 
strategisk plan inom tidsramen och på ett fullgott sätt. Den vanliga processen är att ta 
fram en uppskattad budget utifrån ”typ av kampanj” som ska genomföras och som 
används för att säkerställa bidrag från en eller flera finansiärer.  

I exempelvis kommuner tilldelas projekt resurser under utvecklingsfasen av exempelvis 
den lokala trafikplanen. Finansiering säkras för ett paket av samverkande åtgärder, 
inklusive kampanjer. I denna situation tävlar många gånger olika projekt om finansie-
ring med andra åtgärder/aktiviteter inklusive ”hårda” åtgärder. Detta kan skapa problem 
eftersom kampanjer allmänt anses vara svårare att bedöma och hårda åtgärder kan ses 
som mer kostnadseffektiva på kort sikt än mjuka. 

 

Steg 1: Specificering av kampanjbudgeten 

Kampanjens budget bör definieras av kampanjledningen samt att i överensstämmelse 
med kampanjens budget bör de olika aktiviteterna utföras så tidigt som möjligt under 
kampanjens planeringsprocess.  

Rollen som strategiska respektive operativa medarbetare är också väldigt viktig. Ofta är 
deras engagemang i kampanjen av delvis finansiell karaktär men de kan även lämna 
bidrag ”in natura”. Det kan handla om gratis personaltidningar eller tillgång till tryck- 
och publiceringsutrustning. Gemensam finansiering kräver en hel del insatser för att 
koordinera och övervaka. Privata företag kan övertalas att bidra finansiellt om det går 
att visa vilken nytta de har av kampanjen, till exempel förbättrat varumärke genom att 
förknippas med kampanjens image eller mål.  

 

Steg 2: Säkra ytterligare tillgångar, mänskliga resurser och skicklighet när den 
ursprungliga kursplanen ändras 

En arbetsuppgift som ofta förbises av kampanjansvarig är att försäkra sig om att 
tillgångar och arbetskraftsresurser är ändamålsenliga. Ju bättre kampanjplanen är 
utformad desto bättre kan budgeten specificeras, vilket minimerar risken för underskott. 
När arbetsplanen ändras påverkar den kampanjens budget. Informera och involvera 
alltid kampanjens initiativtagare och kampanjens styrelse om programmet skulle ändras 
och den eventuella finansiella påverkan.  
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Steg 3: Fördela uppgifter till bland kollegerna 

Strategiska partner kan ha en betydande roll i att följa upp (övervaka) uppgifter såsom 
feedback av målen, design, sakers förlopp och validering av resultatet. När de gemen-
samma målen är uppnådda kan de strategiska kollegerna också agera som sponsorer. 
Kampanjledaren tilldelar de operativa uppgifterna enligt arbetsprogrammet (såsom 
produktion eller leverans av kampanjmaterial, annonsering, händelser etc.) till operativa 
kolleger.  

 
4.3 Strategiska partners  
Ett strategiskt samarbete handlar om samarbete mellan intressenter med gemensamma 
övergripande mål, i enlighet med t.ex. en hållbar utveckling.  

Byggandet av strategiska nätverk är en krävande men meningsfull uppgift, eftersom det 
sannolikt leder till vinn – vinn situationer där parterna gör en förtjänst. Det är också 
sannolikt att kampanjer som utgår från ett ”strategiskt ledarskap” sannolikt når högre 
nivåer av acceptans och engagemang i samhället än en kampanj som endast stöds av den 
egna organisationen. 

De vanligaste anledningarna till ett djupare samarbete, utifrån ett s.k. ”vinn-vinn” 
tänkande, med andra organisationer är oftast:  

• möjlighet att öka intäkterna/utveckla affärerna genom synergieffekter i 
marknadsföring, varumärkesbyggande etc. Ett vanligt exempel är kollektiv-
trafiken och köpmän i centrum eftersom centrumkärnan många gånger är den 
enda målpunkt som kollektivtrafiken är konkurrenskraftig till, samtidigt som 
köpmännen är intresserade av att hålla centrum i liv och motverka den externa 
handeln.  

• Parterna kompletterar varandra, trots skilda produkter/tjänster. Inom hållbara 
transporter är exempelvis samåkning beroende av ett bra samarbete med 
kollektivtrafiken vilket på sikt kan öka andelen som reser kollektivt.  

• Parterna har en gemensam ideologi/värderingsplattform. Många städer har 
alltmer börjat inse betydelsen av att arbeta för ett levande centrum där 
människor kan röra sig fritt. Här finns goda möjligheter att positionera 
framtidens centrumhandel som miljövänlig och hållbar genom bättre möjligheter 
att ta sig fram till fots, cykel eller kollektivt istället för mer och billigare  
P-platser. Kommunledningen och dess sätt att driva frågan är här helt avgörande 
för den valda inriktningen.  

Ovan tre anledningar har naturligtvis en tendens att ”gå in i varandra”, det vi vill belysa 
är olika argument och hur man kan se samarbetet från olika perspektiv. 

Som redan har poängterats krävs det rejäla insatser från de inblandade parterna för att 
bygga upp ett effektivt partnerskap. Det som beskriver ett starkt partnerskap är följande: 

a) Insikt och förståelse för gemensamma intressen, motiv och mål 

b) Starkt engagemang  

c) Tydliga roller och ansvar 

d) Effektiv kommunikation mellan parterna  
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e) Trovärdighet i resursfördelning och ledning – ej försöka utnyttja den andra 
partnern 

f) Vilja att överbrygga hinder och en anda av samarbete 

g) Välstrukturerad organisation 

 

När partnerskapet har etablerats kan det också ligga till grund för en referensgrupp som 
består av en person från varje partsorganisation som träffas regelbundet under arbetets/ 
kampanjens löptid.  

 
4.3.1 Partners ”steg för steg” 
Kampanjledning kräver ofta hantering av komplexa förhållanden med andra 
organisationer inom den offentliga och privata sektorn. Eftersom stöd från högsta nivån 
hos parterna ofta är avgörande för att uppnå målen beskriver vi här "hur" man hanterar 
dem. Genom hela kampanjprocessen och närhelst justeringar av mål eller budget och 
resurser behövs måste kampanjledare säkerställa det strategiska och operationella stödet 
från sina partners. 

 

Steg 1: Definiera vilka strategiska och/eller operationella partners som kan 
medföra mervärde till kampanjen och engagera dem i din kampanjstyrelse 

Strategiska partners är allierade med delade mål som är identifierade och utvalda att 
delta i referensgruppen under ordförande av initiativtagaren till kampanjen. De kan 
finnas inom politiken, intresse-/ideella organisationer eller den privata sektorn.  

Operativa partners bjuds in att delta i specifika praktiska aktiviteter under kampanjen. 
De delar kampanjens mål men tar endast del i kampanjens insatser (tjänster, material, 
resurser) och/eller i genomförandet av kampanjen. I vissa fall kan strategiska partners 
även agera som operationella partners.  

 

Steg 2: Etablera en stark relation med referensgruppen för kampanjen 

En stark relation med referensgruppen utvecklas bäst genom användningen av tydlig 
och frekvent information och lägesrapporter. Engagera gärna gruppens medlemmar i 
olika aktiviteter. Skapa vinn – vinn situationer med dem och få deras stöd för kritiska 
beslut – i synnerhet i situationer där förändringar av planering eller finansiering är 
nödvändiga.   

En allmän regel är: ”Om man inte kan övertyga människorna inom den egna organisa-
tionen, försök inte att kommunicera med dem utanför den.” Skapa maximalt stöd och 
intresse från människorna inom din organisation genom att presentera kampanjplanerna 
för dem och be om deras feedback och samarbete.  
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Exempel – Partnerskap i Gävle 
Underskatta aldrig värdet av bidrag av andra slag än pengar! Gävle cykelstad åstadkom en stor 
ökning av cyklandet i Gävle trots en minimal budget. Den cykelansvarige i Gävle kommun 
satsade på att bygga allianser med några större publika organisationer dels en lokaltidning (som 
sponsrade lånecyklar samt bidrog till utrymme och annonser i tidningen), dels det lokala 
mejeriet (där cykelbudskapet fick ta plats på olika tetrapack).  

Bägge organisationerna sponsrade kampanjen, inte av välvilja utan för att den helt enkelt 
skapade mervärde för dem. Cykling och friskvård är positiva saker att förknippas med. Nästa 
steg för kommunen var att initiera kampanjer där näringsliv och andra intressenter var med och 
bidrog till friskare personal och allmän goodwill.  

 

Cykla för hälsan

har du 5 km till jobbet, är I medelåldern och
sällan motionerar så halvera du risken att
råka ut för hjärt och kärlsjukdomar om du 
tar för vana att cykla till jobbet.
Cykling är ett effektivt sätt att hålla igång 
hjärta och ben. Det är samtidigt skonsamt för 
både kropp och miljö. Cyklar du 
kontinuerligt får du dessutom den motion du 
behöver. 
Börja ett nytt liv i morgon. Cykla till jobbet.

 
Figur 10  Cykelkampanj i Gävle genom partnerskap: mejeriets miljöpaket.  

 

 
4.4 Horisontell och vertikal integrering 
Ibland är det möjligt att integrera eller koppla samman kampanjer med varandra för att 
öka de potentiella effekterna och synergierna liksom att nå högre acceptansnivåer bland 
befolkningen. Denna sektion behandlar omfattningen för "horisontell" och "vertikal" 
integrering. Med horisontell integrering menas allianser med organisationer inom andra, 
närbesläktade sektorer. Med vertikal integrering menas allianser med organisationer och 
instanser vid olika nivåer, t.ex. olika myndighetsnivåer. 

Möjliga allianser (”Horisontell integrering”) 

För att öka kampanjens framgång, sträva efter att koppla den till andra, besläktade 
aktiviteter som initierats av andra intressenter (lokala eller regionala myndigheter, 
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kollektivtrafiken, ideella organisationer etc.). Sådant samarbete leder oftast till 
förbättrad kampanjeffektivitet.  

Det finns oerhörda möjligheter för allianser inom trafik-/transportområdet. Till exempel 
kan organisationer som främjar hälsa stödja kampanjer som stödjer cykling eller prome-
nerande, vilket medför hälsofördelar. En framgångsrik kampanj för att stödja hållbara 
sätt att resa till och från skolan innebär mindre trängsel för skolan i fråga. En kampanj 
som riktar sig mot lokala företag och för fram mer effektiva sätt att få personal och 
varor till arbetsplatsen gynnar inte bara företagen själva utan bidrar även till att minska 
trafiken. 

 

Från den lokala till den nationella nivån (”Vertikal integrering”) 

Ibland finns det program ledda av nationella eller regionala myndigheter som utgör en 
bra bas för kampanjer. Varje myndighetsnivå har också möjligheten att påverka 
nivåerna ovanför eller under. Vertikal integrering har fördelen av att vara ett vanligt, 
regionalt fördelat angreppssätt. Detta betyder att nationella, regionala och lokala 
myndigheter arbetar tillsammans och därför är mer trovärdiga. 
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Sammanfattning av kapitel 4 
Genom att koppla ihop den enskilda kampanjen till stadens övergripande mål får den 
planerade kommunikationen ett mera långsiktigt perspektiv. Kampanjers övergripande 
mål inom hållbara transporter kan indelas i sex olika grupper: 

• minska trafikvolymen vad gäller bilresor 

• ökad trafiksäkerhet 

• ökat fokus på miljöfrågor 

• förbättrad hälsa 

• ökad tillgänglighet och rättvisa 

• övriga mål.  

 

Säkerställ finansiering är nog en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna 
förverkliga en strategisk plan inom tidsramen och på ett fullgott sätt. Tänk på att i 
exempelvis kommuner ”tävlar” många gånger olika projekt om finansiering med andra 
aktiviteter inklusive ”hårda” åtgärder vilket skapar problem eftersom kampanjer allmänt 
anses vara svårare att bedöma och hårda åtgärder ses som mer kostnadseffektiva på kort 
sikt än mjuka. Här är det viktigt att presentera kampanjen på ett strukturerat sätt genom 
att visa på helheten och vad kampanjen förväntas bidra till. 

 

Etablera kontakter med strategiska partners 

De vanligaste anledningarna till ett djupare samarbete, utifrån ett s.k. ”vinn-vinn” 
tänkande, med andra organisationer är oftast att:  

• Öka intäkterna/utveckla affärerna  

• Parterna kompletterar varandra 

• Parterna har en gemensam ideologi/värderingsplattform. 

 

Horisontell och vertikal integrering 

Horisontell integrering innebär att man kopplar den egna kampanjen till andra 
intressenters arbeten och insatser, t.ex. kan ”hälso-organisationer” stödja gå- och cykla-
kampanjer. Vertikal integrering är när man går från den lokala till den nationella nivån 
eller vice versa.  
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5 Kampanjledning och koordinering 
Kapitel 5 beskriver kampanjledningens arbete såsom; formulera kampanjmål, upprätta 
handlingsplan och hur kampanjteamet bör sättas samman.  

Initiativtagaren till kampanjen tar oftast initiativ när det gäller att sätta de strategiska 
(policy) målen och besluta om den övergripande kampanjutformningen. Rollen som 
kampanjledare är många gånger komplex och kan kräva erfarenhet inom många 
områden, från kommunikation och marknadsföring till projektledning och finansiering. 

De huvudsakliga uppgifterna en kampanjledare kan ställas inför är följande: 

• Överföra policy eller strategiska mål till kampanjmål 

• Sätta samman arbetsgruppen (kampanjteam) 

• Utveckla partnerskap för kampanjen (strategiska och operativa partners) 

• Utveckla kampanjens handlingsplan 

• Hantera kampanjbudgeten  

• Fördela uppgifter 

• Övervaka insatser och effekter 

• Kommunicera med olika grupper, från media till allmänheten 

• Kommunicera med referensgruppen  

• Övervaka resultat, utveckling och utvärdering. 

 

För varje kampanj måste/bör specifika mål definieras utifrån de s.k. strategiska målen. 
De klargör vad som skall realiseras när ”din” kampanj sjösätts och definierar också vem 
budskapet skall riktas till.  

 

Varje kampanj måste ha tydliga, enkla och specifika mål som en del av kampanj-
programmen: 

klargör vad som ska uppnås  för vem, till när och var.  

 

Det övergripande målet som kampanjen syftar till att uppnå, exempelvis att andelen 
människor i X-stad skall börja cykla kan dock i sig själv ha ett antal delmål. Dessa kan 
definieras både i termer av beteende (t.ex. ökat antal personer som reser med cyklar), 
och i kommunikativa termer (t.ex. konsekvensen av beteendet upplevs som mera 
positivt, ökad intention att börja cykla, andel som anser att budskapet var värdefullt 
m.m.).  
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5.1 SMART  
Kampanjmål bör vara mätbara och dela så många av de nyckelkarakteristika som 
beskrivs av förkortningen ”SMART” som möjligt11. 

• Specifika – mål bör vara skriftliga och uttryckta i tydliga, enkla termer så att alla 
inblandade parter kan förstå precis vad som försöks uppnås. 

• Mätbara – mål bör mätas precist och korrekt (kvantifierat) så att det är enkelt att 
avgöra om/när målen har uppnåtts. 

• Ambitiösa – mål bör var ambitiöst men samtidigt realistiskt. Att uppvisa 
orealistiskt höga eller låga förväntningar leder till många problem inklusive 
demoralisering av personalen och bortkastade resurser. 

• Relevanta – mål bör vara logiska och starkt kopplat till samhällets mera 
övergripande mål.  

• Tidsatta – mål bör ange en tidsram inom vilken de skall uppnås. 

 

Din guide ”steg för steg” för att utveckla kampanjmål är: 

 

Steg 1. Samverka med initiativtagaren till kampanjen om målen  

Initiativtagaren till kampanjen bör diskutera kampanjmålen med kampanjledaren innan 
kampanjen inleds. Policymål som sätts av initiativtagaren till kampanjen måste finslipas 
i förhållande till det specifika kampanjupplägget och dess målgrupp, och även innefatta 
frågor om sammanhang, sociala och kulturella frågor. Det är mycket viktigt att 
kampanjledaren kan översätta teorin till praktik som är lämplig för verkliga situationer.  

 

Steg 2. Välj tydliga kampanjmål och implementera dessa i en arbetsplan så snart 
som policymålen och typen av kampanj har beslutats 

Att sätta rätt mål är en av de stora utmaningarna för kampanjer. Modellen med de sex 
stegen till förändring (se kapitel 2) kan användas i detta stadium för att avgöra lämplig 
nivå på och typ av handling. Det inledande steget i modellen fokuserar på en allmän 
insikt om problemet medan steg 2 fokuserar på hur man kan få individen att se ökade 
fördelar med nya beteendet. En förändrad attityd är förmodligen mera realistisk än 
faktisk beteendeförändring när nya koncept introduceras.  

Alla mål måste (bör) vara mätbara – oavsett vad man valt att fokusera på. De kan riktas 
in på förändrade attityder och normer men också förändring av det faktiskt beteende.  

                                                 
11 See MacDonald G., Starr, m.fl. (2001). Introduction to program evaluation for comprehensive tobacco 
control programs. Atlanta (GA), Centers for Disease Control and Prevention. 
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Steg 3. Använd dessa mål som ledande principer genom hela kampanjen 

Kampanjmålen bör vara de ledande principerna genom hela kampanjen. Referens-
gruppens och kampanjledarens roll är att styra insatserna mot att uppnå dessa mål. All 
lägesrapportering och slutlig utvärdering bör spegla dessa inledande mål. 

 

Steg 4. Utveckla ett tydligt ramverk för utvärdering för att kunna mäta effekten av 
din kampanj och skapa rätt förhållanden för utvärdering 

Kampanjledningen och projektledaren eller en oberoende utvärderare bör vara ansvarig 
för att utveckla ett tydligt ramverk för utvärdering, för att möjliggöra utvärdering av 
kampanjens påverkan, insatser, effekter och processer.  

Det är alltid att föredra att en oberoende part/individ utför utvärdering, det gäller såväl 
process- som kampanjens resultat.  

 

Steg 5. Blanda inte ihop mål med metoder och verktyg 

När kampanjens utformning och kampanjaktiviteterna har spikats finns det en möjlighet 
för kampanjgruppen att anta dessa som ledande principer. Utformning av aktiviteter, 
utveckling av material samt att organisera och strukturera aktiviteter tar mycket energi 
och stor del av budgeten och blir därför mål i sig själva.  

Vanligt är att personer som driver kampanjer går vilse i detaljerna och glömmer 
grunden bakom aktiviteterna. En översyn halvvägs av inriktningar och mätbara mål är 
därför avgörande. I bästa fall utförs denna även av en oberoende granskare för att 
säkerställa objektiviteten. 

 
Tabell 2  Resurser, aktiviteter och mätbara mål – exempel. 

Resurser Aktiviteter Resultat Korta mål Medellånga 
mål 

Långsiktiga 
mål 

Nödvändiga 
resurser för 
att utföra 
aktiviteten 

Aktiviteter som 
skall genomföras 

Vilka resultat 
förväntar man 
sig av 
aktiviteterna? 

Kortsikta mål som 
kan mätas (då 
kampanjen 
avslutats) 

Effekt efter viss 
tid  
(1 år efter 
kampanjen)  

Långsiktiga 
mål  
(1 år efter 
kampanjen) 

Finansiering 

Expert 

kunskap 

Materiella 
resurser 

Affischer 

Inslag i TV 

Inslag i Radio 

Internet 

Information 

 

Kvantifiera: 

Antal affischer 

Inslag i minuter 

Antal personer 
som fick 
informationen 

Andel av 
målgruppen som: 

känner till 
budskapet (%) 

kan återge 
budskapet (%) 

Förändrade 
attityder (%) 

Förändrade 
normer (%) 

Förändrat 
beteende (%) 

Ökat resande 
(%) 

 



 

VTI rapport 596 39 

5.2 Kampanjteamet 
Så snart som kampanjmålen har tillsatts och kampanjens utformning har valts måste 
kampanjledaren bestämma vilka kompetenser som behövs och utse och koordinera det 
rätta kampanjteamet. 

Följande ”steg för steg” – anvisningar pekar ut de nyckeluppgifter och roller som 
behöver övervägas när kampanjteamet sätts ihop.  

 

Steg 1. Definiera de färdigheter och kompetenser som behövs i ditt team i enlighet 
med den valda utformningen av kampanjen. 

Olika typer av kampanjer behöver olika typer av kampanjteam. Kampanjledaren har den 
ledande, koordinerande rollen för att definiera och välja fördelningen mellan de 
färdigheter som behövs för den valda typen av kampanj. I mindre kampanjer, eller 
kampanjer med liten budget, har kampanjledaren en allmän ”gör det själv”-profil. I en 
mer komplex kampanj har ledaren ett större ansvar för projekthantering och koordi-
nering.  

 

Steg 2. Definiera och fördela specifika uppgifter 

Så snart ett team har utformats är nästa steg att fördela tydligt specificerade uppgifter till 
varje medlem i teamet. Dessa skall spegla färdigheterna och kompetenserna hos varje 
medlem i teamet, liksom deras mest lämpliga ansvarsnivå. När det gäller att sätta 
tydliga, mätbara mål för varje medlem i teamet kan det vara till hjälp att ta fram en 
övergripande arbetsplan, tidsplan och projektschema.  

 

Steg 3. Koordinera och tillhandahåll feedback på det utförda arbetet 

För detta steg är det mycket viktigt att medlemmarna i teamet håller kampanjens 
viktigaste mål i minnet. Detta bidrar till att ge fokus i händelse av problem. Effektiv 
gruppkommunikation är mycket viktigt. Det är tillrådligt att: 

• Hålla regelbundna, interna genomgångar 

• Justera uppgifter när så är nödvändigt 

• Urskilja prioriteringar 

• Göra medlemmarna i teamet till medägare i kampanjen 

• Ge personlig feedback till medlemmarna i teamet 

 
5.3 Handlingsplan 
Nästa steg är att beskriva det operativa kampanjprogrammet och projektets tidsschema i 
en handlingsplan. Hur man ska gå tillväga med organisering av kampanjen kan variera 
stort, från att tillverka relativt enkla affischer, broschyrer, informationsblad, informa-
tionspaket och lokala händelser, till mer komplex marknadsföring och interaktiva 
kommunikationspaket där flera partner är inblandade. Oavsett ambitionsnivån bör 
kampanjens organisation utveckla en handlingsplan och ett tidsschema för att leverera 
de förväntade produkterna och resultaten. 
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Steg 1: Utveckla kampanjens handlingsplan 

Kampanjens ledare sätter upp den operativa handlingsplanen tillsammans med 
kampanjteamet.  

 

Steg 2: Definiera de olika aspekterna och bestämma tidtabell 

Definiera åtgärderna och i vilken ordning de ska utföras för bästa effekt och samverkan. 
Kontrollera tidsplanen och om den är realistisk. 

 

Steg 3: Fördela ansvar och budget 

Alla personer i gruppen bör ha eget ansvar i ”deras” del i kampanjen. Ett projekt utan 
eget personligt ansvar kommer sannolikt att misslyckas! 

Detsamma måste sägas om budgetens fördelning. Fördela budgeten på samma sätt som 
ansvaret för de olika aktiviteterna har tilldelats. Låt det dock finnas någon sort av 
finansiellt kontrollsystem för att kunna ha en övergripande kontroll. 

 

Steg 4: Fastställa framsteg 

Fastställ era framsteg med regelbundna intervall: 

• Når ni upp till de målen som satts i er handlingsplan? 

• Håller ni tidsplanen? 

• Spenderas budgeten på det sätt som är förutbestämt? 

 

Steg 5: Förvandla handlingsplanen till en handbok för kommande kampanjer 

Dokumentera hur arbetet framåtskrider under hela kampanjen/processen. I slutet av 
kampanjen är det en bra ide att låta en oberoende person få i uppdrag att hjälpa 
ledningen att utvärdera hela processen. Omfattande intervjuer med nyckelpersoner kan 
tillägga viktig och användbar information i framtiden. Öppenhet mellan kolleger är 
väldigt viktigt vid detta skede. 

Det som dokumenteras kan och bör innehålla ett urval av följande information:  

• En lista av projektets partners och kontaktlista tillsammans med deras vilja att 
deltaga i kommande kampanjer 

• Processbeskrivning (tidslinje) över hur kampanjen lanserades, organiserades och 
evaluerades 

• En komplett budget inklusive antal förbrukade timmar 

• Granskning av målen och hur de påverkades 

• Exempel av utvärderingsmaterial exempelvis frågeformulär 

• Exempel av kampanjmaterial såsom broschyr, flygblad, tidtabell 

• SWOT Analys där styrkor (S), svagheter (W), möjligheter (O) och hot (T) 
formuleras.  
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Sammanfattning av kapitel 5 
Varje kampanj måste ha tydliga, enkla och specifika mål som en del av 
kampanjprogrammen: 

 för vem, till när och var.  
Beroende på i vilket stadium av beteendeförändringen målgruppen befinner sig, kan 
kampanjmål formuleras i termer av att: 

• öka medvetenheten om problemet 

• förändra attityder  

• förändra beteenden 

• stödja det nya beteendet. 

 

Kampanjmål bör vara mätbara och dela så många av de nyckelkarakteristika som 
beskrivs av förkortningen ”SMART” som möjligt. 

• Specifika 

• Mätbara  

• Ambitiösa 

• Relevanta 

• Tidsatta 

 

När kampanjens utformning har valts måste kampanjledaren bestämma hur 
kampanjteamet skall se ut. Det är viktigt att definiera de färdigheter och kompetenser 
som behövs utifrån kampanjens utformning.  

Nästa steg är att bestämma det operativa kampanjprogrammet.  

• Utveckla kampanjens handlingsplan/bestäm tidplan. 

• Fördela ansvar och budget, alla personer i gruppen bör ha eget ansvar.  

• Fastställ framsteg.  

• Förvandla handlingsplanen till en handbok för kommande kampanjer, dvs. om 
möjligt dokumentera hela processen.  
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6 Kampanjutformning 
Kapitel 6 visar på de preliminära steg som skall tas då en kampanj utformas. Vilka 
faktorer är det som skapar en lyckad kampanjdesign? Viktigt är också att kampanjen 
byggs på någon form av genomförda undersökningar och gärna att kampanjens ton och 
budskap har förtestats på målgruppen. Här diskuteras också avsändaren, budskapet 
och mottagaren. 

 
Innan budskapet formuleras måste en ordentlig analys göras för att förstå mottagaren 
(målgruppen) bättre. 

 
6.1 Målgruppsanalys 
För att uppnå en större effekt så bör man använda ett språk som riktar sig till individen i 
fråga. Personer som inte funderat på att ändra sig eftersom man aldrig tänker på 
konsekvenserna och inte ser att det existerar något problem nås inte av information. 
Förutsättningen för att en förändring skall ske är att individen är villig att aktivt 
bearbeta detsamma. För att lyckas med detta bör man använda ett språk som riktar sig 
till individen ifråga och då är en målgruppsanalys oerhört viktig.  

 

Steg 1: Definiera målgruppen  

En målgruppsanalys är väldigt viktig och vissa skulle även säga att den är avgörande för 
om kampanjen skall lyckas. Första steget i detta arbete är att definiera målgruppen. 
Inom trafikantkategorin finns alla typer av trafikanter, inom ålderskategorin brukar man 
skilja mellan unga, äldre och gamla. Ett annat sätt att definiera målgruppen är utifrån 
den modell som presenterades i kapitel 2 (SCM) som mäter vilket steg gruppen befinner 
sig på. Kampanjen kan riktas mot flera olika målgrupper samtidigt eller mot endast en 
målgrupp men olika mål bör sättas för olika typer av målgrupper.  

 

Steg 2: Undersök målgruppens motiv bakom handlandet 

Problemet med många kampanjer är att man fokuserar på fel saker dvs. man behandlar 
frågor som inte är viktiga för individerna och inte heller påverkar deras beteende. För att 

Avsändare Budskap Mottagare 



 

VTI rapport 596 43 

undvika detta bör en målgruppsanalys genomföras. 

 
Undersökningarna kan vara kvalitativa eller kvantitativa. I vissa fall då gruppen är 
relativt outforskad bör båda metoderna användas. Kvalitativa marknadsundersökningar 
indelas enklast på två sätt, fokusgrupper och enskilda intervjuer:  

• Fokusgruppen används vanligen för att skapa en bild av målgruppens åsikter och 
attityder till väsentliga frågor. En korrekt hanterad fokusgrupp är en undersök-
ning av idéer och åsikter där ledaren är fri från värderingar och fördömanden 
och låter gruppen tala fritt. Fokusgruppsdiskussioner fungerar i allmänhet bäst 
när de är sammansatta av personer med liknande bakgrunder, ålder eller kön – så 
att de delar liknande värderingar och lättare kan jämföra och kommunicera sina 
tankar. Fokusgrupper ger inte definitiva svar på frågor, istället bör fokusgrupper 
användas för att skapa idéer till kampanjmaterial och för att bidra till att utforma 
frågeställningar för framtida kvantitativa undersökningar.  

• Personliga intervjuer är användbara för att upptäcka viktiga behov och personlig 
motivation. Genom att tala enskilt med människor tas effekten av gruppdynamik 
bort och sannolikheten ökar för att man får ta del av människors verkliga åsikter 
och innersta värderingar. Dock måste intervjuer genomföras med stor försiktig-
het för att undvika att förarga någon eller göra den svarande obekväm. Person-
liga intervjuer reserveras för de mer allvarliga aspekterna eller ämnena i 
kampanjutformningen, för områden såsom hälsa, personliga relationer, personlig 
utveckling eller pengar.  

 

Intervjuerna registreras med hjälp av anteckningar, bandspelare eller videobandspelare. 
Oavsett vad man använder bör man diskutera det med gruppen. Att spela in diskussion 
underlättar för ledaren som då kan delta på ett mera aktivt sätt. Hjälpmedel är viktiga: 
bekvämlighet, förfriskningar, betalning som uppmuntran och transportarrangemang kan 
alla bidra till att de svarande känner sig mer bekväma och hjälper undersöknings-
processen. 

Målgruppsanalys 

Etablera deras: 

Attityder 

Normer 

Intentioner 

Självbild 

Deras bild av andra 

Var i förändringsprocessen 
de befinner sig 
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Semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer? 
 

Bestäm strukturen innan studien skall påbörjas dvs. om den skall vara strukturerad, 
semistrukturerad eller ostrukturerad. Semistrukturerad innebär att man följer en mall 
samtidigt som man kan improvisera och ostrukturerad innebär avsaknande av mall och 
den som intervjuas avgör inriktningen.  

 

Det finns en rad sätt att analysera kvalitativa data, inklusive användningen av data-
program som analyserar teman i avskrifter från intervjuer. Den mest grundläggande 
metoden är dock att gå igenom utskrifterna manuellt och titta efter övergripande teman. 
Notera sedan de frågor som har gemensamma teman. Detta bidrar till att identifiera 
nyckelbudskap som berör de olika målgrupperna.  

En kvalitativ studie är mera omfattande rent tidsmässigt än en kvantitativ vilket innebär 
att antalet deltagare i studien vanligtvis är relativt liten. Därmed är det svårt att generali-
sera utifrån det insamlade materialet.  

En mera omfattande målgruppsanalys kan genomföras genom att även använda sig av 
kvantitativa metoder och enkäter. Fördelen med denna metod är att materialet är mer 
representativt dvs. man kan vända sig till fler personer vilket i sin tur innebär att man 
kan generalisera resultaten. Tillvägagångssättet är också väldefinierat (dvs. både 
frågorna och svaren följer en välutarbetad mall) vilket möjliggör att studien kan 
upprepas. Nackdelen är att den styrs av forskargruppens värderingar och redan etablerad 
kunskap vilket kan innebära att man missar det väsentliga. För att uppnå bäst resultat 
bör man utföra en kvalitativ studie innan enkäten formuleras. Kvantitativ data 
analyseras med hjälp av statiska analyser.  

 
6.2 Utformning av budskapet 
Budskapet bör vara formulerat på ett sådant sätt att mottagaren är villig att aktivt 
bearbeta detsamma, men först måste individen bli tillräckligt nyfiken så att han/hon stannar 
kvar. Det som styr uppmärksamheten är ens egna behov och intressen, varför människan 
snarare kan betraktas som en aktiv varelse än en passiv mottagare. Denna process kan 
illustreras enligt figur 11. 
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Figur 11  Förenklad modell över perceptionsprocessen (efter Permer och Permer, 
1989)12. 
 

Figur 11 visar hur informationen först uppmärksammas genom våra sinnesorgan. Endast 
en liten mängd av all den information som vi omger oss med uppmärksammas och 
tolkas. Inhämtningen av information påverkas av yttre och inre styrfunktioner. De yttre 
faktorerna, dvs. speciella egenskaper hos stimuli som storlek, avvikelser, rörelser och 
kontrast, påverkar oss ganska lika. De inre faktorerna däremot, är beroende av indivi-
dens behov, känslor, intressen, erfarenheter och förväntningar, vilket innebär att olika 
personer uppmärksammar olika saker i omgivningen. 

Man kan generellt säga att vi uppmärksammar det som avviker från sin omgivning, t.ex. 
ett rörligt objekt bland orörliga eller ett plötsligt uppdykande föremål. Behov medför en 
hög beredskap för att motta relevant information.  

Därefter tolkas informationen. Hur detta går till beror främst på tidigare erfarenheter, 
men också på vad man förväntar sig av framtiden. En individs uppfattningar styrs 
därmed snarare av hur något verkar vara snarare än hur det är. Varje upplevelse är inte 
en isolerad komponent utan fogas in i en struktur, ny kunskap läggs till gammal. 
Därmed kan man utgå ifrån att samma information kommer att tolkas olika av olika 
individer.  

DeBono (1987)13 lyfter fram fyra olika villkor som behöver uppfyllas innan förändring kan 
ske som man bör tänka på då ett budskap formuleras: 

                                                 
12 Permer, K & Permer, LG. (1989): Psykologi – en grundbok. Studentlitteratur, Lund. 
13 DeBono, K. G. (1987). Investigating the social-adjustive and value-expressive functions of attitudes: 
Implications for persuasion processes. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 279–287. 
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1) Otillfredsställelse med det egna synsättet  

Otillfredsställelse kan skapas genom att man presenterar information som står i konflikt 
med tidigare hållna idéer eller då man lyckats övertyga individen att det nya beteendet är 
bättre än det gamla.  
 

2) Förståelse, den nya informationen måste vara tydlig och klar  

Ökad förståelse kan uppnås om budskapet är relevant och om det kan kopplas samman 
med något man redan vet.  

 

3) Trovärdighet, det nya alternativet måste vara ett troligt alternativ 

Budskapet bör vara baserat på kunskap och alternativet måste vara möjligt att genomföra. 
Vill man öka användandet av miljövänliga transporter så måste alternativet uppfattas 
som lockande. Ett misslyckade i detta hänseende är förknippat med stora risker, 
eftersom individens tilltro till budskapet då får sig en ordentlig törn 

 

4) Attraktiv, det nya måste vara mer tilldragande än den gamla 

Lockelse (attraktivitet) innebär således att budskapet upplevs som mera tilldragande om 
man lyckas övertyga individen om att alternativet på ett bättre sätt än tidigare uppfyller 
önskade behov. Ett budskap som är kopplat till självbilden kan upplevas som attraktivt 
om det nya beteendet får individen att känna sig mera betydelsefull, dvs. vad han/hon 
gör kan få en positiv effekt. 

 

Ett vanligt misstag är att man försöker öka målgruppens kunskap om frågan dvs. 
budskapet är riktat till intellektet. Idag vet vi att enbart kunskap om frågan inte leder till 
beteendeförändring. Vad som krävs är att budskapet även har en emotionell innebörd.  

Inom forskning har man använt sig av skräckpropaganda där man försöker skrämma 
förarna till förändring. Man utgår ifrån att den spänning som då uppstår gör individen 
mera mottaglig för påverkan. Forskningen visar dock att effekten av skräckpropaganda 
är mera komplicerad än så14. Risken finns att budskapet inte får den förväntade effekten 
eftersom många tar avstånd från sådant som är för obehagligt. I andra fall uppfattas 
budskapet men människor rationaliserar genom att distansera sig själva från mål-
gruppen, det gäller inte dem. Om emotionella budskap skall användas kring chock eller 
skuld krävs naturligtvis en viss form av försiktighet men även att det är kopplat till hur 
situationen kan undvikas.  

Även efter detaljerade undersökningar och analyser är det en god idé att testa 
kampanjens koncept på målgruppen. Detta angreppssätt kan spara stora summor pengar 
och förhindra reklambyråar från att dominera kampanjen. 

                                                 
14 Witte, K, Allen, M. (2000). A meta-analysis of fear appeals: Implications for effective public health 
campaigns. Health Education & Behavior. 27(5). 608–632. 
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Exempel på en studie där konceptet testades noggrant 
 
Nedan presenteras två exempel på annonser från TravelWise, MerseyTravel i Liverpool 
som innan kampanjerna igångsattes testade annonsernas innehåll.  
 
Exempel 1  
I den första annonsen som behandlar området bilköer och framkomlighetsproblem, 
tyckte man bäst om slogan: ”Let´s TravelWise” däremot var man inte lika nöjd med de 
två andra alternativen. ”Do you TravelWise” uppfattades som en uppmaning från 
”storebror” med syfte att skapa dåligt samvete. ”That´s a wise move” uppfattades mer 
positivt, dock i denna annons som lite av en klapp på huvudet i termer av att nu har du 
varit duktig. 
  
 

BEST STRAPLINE 1

Non-response 5% 

Do you TravelWise 24% 

Lets TravelWise 37% 

Thats a wise move 26% 

None of these 3% 

Better without 4% 

Board 1Board 1
Traffic JamTraffic Jam

 
Staplarna visar att 37 % tyckte bäst om ”Lets travel wise”. 
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Exempel 2 – Cykla hem 
 
I annonsen nedan som handlar om hur snabbt och smidigt det är att cykla ser vi dock att 
budskapet om att det tar endast 10 min att cykla hem, bäst harmoniserar med slogan 
”That’s a wise move” som uppfattades som en självklarhet.  
 
”Do you TravelWise”, uppfattades återigen som en fråga med syfte att ge individen 
dåligt samvete.  
 

Board 4 Board 4 -- Cycling homeCycling home

Non-response 7% 

Do you TravelWise 16% 

Lets TravelWise! 33% 

That's a wise move 36% 

None of these 4% 

Better without a slogan 4% 

 
 
 

Checklista – Formulering av budskapet 

Antal argument 
Flera argument påverkar mer. 
Olika argument baserad på samma tema i flera medier ökar effekten. 
En vaccination mot svårigheter: förbered mottagaren genom att presentera 
motargument. 
Sammanfatta budskapet? 
Nej – om budskapet är lätt att förstå. 
Ja – om budskapet kan tolkas på olika sätt. 
Om budskapet kan tolkas på olika sätt då är det bättre att även sammanfatta budskapet 
annars finns det risk för att budskapet missuppfattas.  
 
Budskapet – skall det innehålla skrämsel? 
Har övervärderats. 
Kan vara effektiv om budskapet även innehåller sätt att undvika situationen annars 
förkastligt. 
Humor kan få en bättre effekt. 
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Exempel på en kampanj med annorlunda budskap 
Ett exempel på en framgångsrik kampanj är från Gävle kommun och en av de två 
kampanjerna som Gävle kommun genomförde inom TAPESTRY-projektets ram. 
Kampanjens målgrupp var bilägare i Gävle och syftet med kampanjen var att förmå 
bilisterna att använda bilen mindre och framförallt inte använda den på korta resor upp till 
5 km. Som ett första steg initierades en kampanj för att öka kunskap. 

Kampanjens utgångspunkt var att ta avstamp utifrån hur mycket bilen betyder för många 
människor. Istället för ett budskap om betydelsen av att inte använda bilen på korta 
sträckor pga. miljö och hälsoeffekter beslutade kampanjledningen om ett annorlunda 
budskap ”var rädd om din bil, den slits ner i onödan när man använder den på korta resor”. 
Tanken var att sälja in ett positivt budskap – så här kan du göra för att spara pengar – 
istället för att komma med ett negativt budskap ”åk mindre bil”.  

 

 
Figur 12  Kampanj Minska bilåkandet på korta resor, Gävle 2003. 

 

Gävle kommun skapade ett partnerskap med bilbesiktningen och det bestämdes att det var 
bilbesiktningen och dess personal som överlämnade en broschyr tillsammans med några 
goda råd. Personalen på bilbesiktningen stod för legitimiteten, det var också de som delade 
ut broschyren och gav råd. Budskapen i broschyren handlade om att spara pengar genom 
att minska rostangrepp, spara på bromsskivor, m.m. De faktorer som inverkar på bilens 
slitage pga. korta körsträckor lyftes fram och bilägaren gavs en möjlighet att fundera över 
bilen och alternativa färdsätt. De goda råden exemplifieras i nästa figur. 

 



 

50 VTI rapport 596 

 
Figur 13  Kampanj Minska bilåkandet på korta resor, Gävle 2003. 

Resultatet av kampanjen visade att attityden till korta bilresor blev mera negativ. För 
övrigt uppnådde 40 % av målgruppen en större kunskap om de fördelar som uppstår då 
bilen inte används på korta sträckor. Hela 80 % av dem som fått broschyren tyckte att 
innehållet var intressant och tankeväckande.  

Det långsiktiga målet med kampanjen var naturligtvis att uppnå beteendeförändringar i 
termer av att minska bilanvändandet genom ett ökat cyklande och kollektivt resande. På 
kort sikt var det att uppnå kunskaps- och attitydförändringar. 

 

 
6.3 Avsändare av budskapet 
På samma sätt som formulering av budskapet är viktigt bör även avsändaren vara 
lämplig för målgruppen. Om den person som lämnar budskapet saknar trovärdighet 
hos målgruppen kommer inte budskapet att synas eller höras. Det är möjligt att det 
kostar väldigt mycket att få en berömd modell, sångare, idrottsman/kvinna etc. att bli 
avsändaren av budskapet, men utan rätt avsändare finns det risk för att hela kampanjen 
misslyckas. Den kan hållas inom en låg budget – men alla pengarna kan vara bort-
kastade om avsändaren inte är lämplig för den avsedda målgruppen.  
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Checklista – Avsändaren 

 
Avsändaren kan vara en person, en grupp, en myndighet. Effekten av budskapet ökar 
om avsändaren upplevs som attraktiv, trovärdig och tillförlitlig:  

Avsändare blir mera attraktiv om han/hon:  

• Upplevs som lik en själv och är förtroendeingivande 
 

En person som anses vara expert inom området genererar färre motargument än en som 
inte ses på samma sätt. 

 

Avsändarens trovärdighet ökar: 

• Om avsändarens syfte är genuint och inte i eget intresse 
 

Avsändarens tillförlitlighet ökar om han/hon kan: 

• Leva upp till förväntningarna 
 

Detta gäller främst om det handlar om en känd person och avser då att de skall leva som 
de lär. 

 

 
6.4 Val av media 
Hur man kommunicerar med publiken hänger ihop med vilket media man väljer. Media 
och kommunikationskanaler kan vara personliga eller icke personliga: 

• Personliga kommunikationskanaler innefattar personliga möten eller intervjuer 
med opinionsbildare. 

• Icke personliga kanaler innefattar de traditionella massmedierna (press, radio, 
television, internet etc.) och arrangemang. 

 

Kampanjer med syfte att öka medvetenhet och kunskap bör använda mer icke 
personliga kanaler. Ju mer riktad en kampanj blir, desto mer personliga kommunika-
tionskanaler bör användas, såsom små möten eller diskussionsforum och personliga 
besök. 

Kommunikationskanalerna för mer riktade kampanjbudskap kan innefatta organisa-
tioner och yrkesmänniskor utanför trafik- och transportsektorn. Det kan t.ex. vara 
fastighetsmäklare (som lämnar information om kommunikationerna i närheten av eller 
som erbjuds i samband med en fastighet), personal inom hälsovården (hur man håller 
sig i form genom att cykla eller gå), polisen (budskap om säkerhet på vägarna som 
gynnar uthålliga alternativ).  
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Övriga frågor att ta ställning till innan kampanjens förberedelser slutförts är:  

• Placering (var skall budskapet lämnas) 

• Tidpunkt (timing) – det är t.ex. ingen idé att köra en kampanj om att gå och 
cykla till skolan strax före sommarlovet 

• Media – lämpligt val av tidskrift, dagstidningar, radiostationer, TV – eller mjölk, 
tetrapack etc.  

• Kampanjens längd.  

 

Val av media och tidplan bör givetvis vara baserat på målgruppens behov och livsstil.  
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Sammanfattning kapitel 6 
Det som styr uppmärksamheten är ens egna behov och intressen, varför människan 
snarare kan betraktas som en aktiv varelse än en passiv mottagare. Maximal effekt av 
kampanjen uppnås om man lyckas hitta ett språk/uttryck som riktar sig direkt till 
individen i fråga vilket innebär att en målgruppsanalys är väsentlig. Ordentliga analyser 
före kampanjen ger möjligheter till effektivare budskap och bättre kampanjer. Metoder 
som används kan vara kvalitativa (intervjuer, fokusgrupper) och/eller kvantitativa 
(enkäter).  

Budskapet bör vara formulerat på ett sådant sätt att mottagaren är villig att ”ta emot” 
detsamma, men först måste individen bli tillräckligt nyfiken så att han/hon stannar kvar.  

Fyra olika villkor som behöver uppfyllas innan förändring kan ske: 
1) otillfredsställelse med det egna synsättet 
2) förståelse, den nya informationen måste vara tydlig och klar 
3) trovärdighet, det nya alternativet måste vara ett troligt alternativ 
4) attraktiv, det nya måste vara mer tilldragande än det gamla 

Ett vanligt misstag är att man försöker öka målgruppens kunskap om frågan dvs. 
budskapet är riktat till intellektet. Enbart kunskap leder inte till beteendeförändring utan det 
som krävs är att budskapet även bör omfatta den känslomässiga sidan. 

Checklista – Budskapet 

Antal argument 
Flera argument påverkar mer 
Olika argument baserade på samma tema i flera medier ökar effekten 
En vaccination mot svårigheter: förbered mottagaren genom att presentera motargument 

Sammanfatta budskapet? 
Nej – om budskapet är lätt att förstå 
Ja – om budskapet kan tolkas på olika sätt 

Om budskapet kan tolkas på olika sätt då är det bättre att även sammanfatta budskapet 
annars finns det risk för att budskapet missuppfattas.  
Budskapet – skall det innehålla skrämsel? 
Har övervärderats 
Kan vara effektiv om budskapet även innehåller sätt att undvika situationen annars 
förkastligt 
Humor kan få en bättre effekt 

Effekten av budskapet påverkas också av avsändaren. Avsändaren kan vara en person, 
en grupp, en myndighet. Avsändarens attraktivitet, trovärdighet och tillförlitlighet ökar 
om: 

Attraktiv – upplevs som lik en själv och är förtroendeingivande 

Trovärdig – syftet är genuint och inte i eget intresse 

Tillförlitlighet – lever upp till förväntningarna 

Val av media hänger ihop med vad man kommunicerar. De kan vara personliga möten 
eller icke personliga (dvs. press, radio, tv, internet m.m.). Placering, tidpunkt och 
kampanjens längd bör även fastställas innan kampanjen påbörjas. 
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7 Uppföljning och utvärdering 
Kapitel 7 beskriver både uppföljning under projektets gång och utvärdering av effekten.  

Att följa upp genomförandeprocessen och utvärdera kampanjens effekt kan ibland 
kännas onödigt. Ofta, när budgeten för kampanjen är begränsad, är det frestande att 
genomföra mycket litet av uppföljning och utvärdering, för att säkerställa att kampanjen 
i sig själv får huvuddelen av resurserna. Detta är dock det sämsta alternativet speciellt 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Att utvärdera effekterna av kampanjen gör det möjligt att: 

• Avgöra om kampanjmålen har uppfyllts och om den resulterade i de 
förändringar av attityder och/eller beteenden som eftersträvades. 

• Avgöra vilka delar av kampanjen som var mest effektiva och ändamålsenliga. 

• Identifiera de svaga delarna (som kan förbättras för framtida kampanjer). 

• Visa för finansiärer/ägare att kampanjen var en bra investering. 

• Förmedla kunskapen till andra på ett tydligt sätt. 

• Bidra med kunskap om hur framtida kampanjer bör utformas och genomföras. 

 
7.1 Process utvärdering 
Att följa upp insatser och aktiviteter under projektets gång ger möjlighet att omfördela 
resurser om genomförandet av kampanjen stöter på problem eller behöver förändras. En 
utvärdering av hela arbetsprocessen bör innefatta nedanstående steg;  

• Förtest – testades målgruppen innan kampanjen började?  

• Vart distribuerades aktiviteterna? 

• Total exponering – vilket var det totala antalet personer som exponerades för 
aktiviteterna? (T.ex. antal lyssnare till en radiostation, antal läsare av en tidning 
etc.) 

• Exponering av målgrupp – vilket är det uppskattade antalet personer från 
målgruppen som har exponerats för aktiviteterna? (T.ex. antalet personer från 
din målgrupp som har läst tidningen eller lyssnat till radiostationen.) 

• Varaktighet – hur länge exponerades aktiviteterna? (T.ex. hur länge satt 
affischen uppe, hur lång var radioreklamen och hur många gånger sändes den?) 

 

Checklista – följa upp aktiviteter 

 
Upprätthåll en regelbundet uppdaterad lista över de aktiviteter som används för 
kampanjen 

Samla in data kring total exponering (t.ex. radio- & TV-stationer, 
spridningsuppskattningar, tidnings-/magasinsupplagor eller läsarantal). 

Håll koll på under hur lång tid kampanjens material visas eller sänds. 
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Exempel på intresseskapande aktivitet under en kampanj  
En kampanj i Gävle genomfördes med syfte att minska skjutsandet av eleverna med bil 
till/från skolan. Alla skolans elever inklusive deras föräldrar ingick i kampanjen. 
Eleverna startade under en månad morgonens första lektion genom att fylla i en enkel 
resdagbok där resan hem dagen innan och morgonens resa till skolan fylldes i. Varje 
vecka sammanställdes hur många personkilometer (Pkm) alla skolans elever hade 
färdats med hållbara färdmedel (gång och cykel) till/från skolan. De s.k. person-
kilometerna transformerades till en resa ut i Europa som skapade stort intresse under 
kampanjen.   

 
Figur14  Europakarta Hagaströmskolan Gävle, Gå & cykla kampanj.  

När kampanjledaren kom till skolan varje måndag morgon och fyllde i föregående 
veckas resultat stod många elever och väntade på resultatet.  
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Figur15  Exempel på elevernas resdagbok, Hagaströmskolan. 

 
7.1.1 Följa upp externa faktorer som kan påverka resultatet av kampanjen 
Kampanjer skall inte betraktas som oberoende händelser. En ny busslinje, en databas för 
gratis samåkning eller en polisaktion mot fortkörning kan ge påtagliga effekter på 
allmänhetens attityder och beteenden och kan därför inverka på den egna kampanjens 
resultat. Den som bedömer kampanjens resultat bör vara medveten om dessa faktorers 
inverkan och ta hänsyn till detta då kampanjens resultat utvärderas.   

De flesta externa faktorer är till sin natur sådana att de är omöjliga att förutsäga. Det är 
tillrådligt att etablera ett system för att följa upp dem allteftersom de inträffar så att 
deras betydelse kan tas med i den slutliga bedömningen. Nedan, tabell 3, är ett förslag 
på hur dessa faktorer kan följas upp. Kolumnrubrikerna kan anpassas till varaktigheten 
för din kampanj eller program av kampanjer. 
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Tabell 3  Tabell för uppföljning av externa faktorer. 

Tidsskala för 
kampanjen 

1–3 månader 4–6 månader 7–9 månader 10–12 månader 

Publicitet (inte kopplad till 
kampanjen) 

 

    

Politiska förändringar 

 

    

Andra kampanjer 

 

    

Andra faktorer: 

Bidrar till kampanjmålen  

Hindrar kampanjmålen 

    

 
7.2 Utvärdera effekten av kampanjen 
Att mäta kampanjens effekter är det område inom utvärderingsprocessen som kräver 
mest planering och noggrannhet i genomförandet, men kopplat till den uppföljnings-
process som anges ovan, kan det ge den sorts information man behöver för att visa att 
man lyckats eller för att hitta de lämpligaste sätten att förbättra framtida kampanjer. 
Kampanjer kan ha två typer av effekter: på individer och på det större transportsystemet 
eller miljön. Effekter på det senare (systemet/miljön) följs bäst upp genom att använda 
traditionella metoder t.ex. trafikräkningar, passagerarsiffror inom kollektivtrafiken, 
olycksdata och mätningar av luftkvalitet. Det första handlar om det mer övergripande 
målet med kampanjen som i de flesta fall är mera långsiktiga. Utvärderingen skall 
främst testa hur väl de mer specifika kampanjmålen uppfylldes (se kapitel 5) vilket i 
många fall handlar om effekten på individer (dvs. förändrades attityder, normer, 
intentioner och beteenden).  

 
7.2.1  Delmoment i utvärderingsprocessen 
För alla kampanjer finns ett antal viktiga delmoment i utvärderingsprocessen: 

1) Val av metod 

 Urval (kontrollgrupp?) 

 Typ av studie 

 Val av metod för datainsamling 

2)  Genomförande  

3 Analys av data. 

 

Vart och ett av dessa steg beskrivs mer detaljerat nedan.  
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Steg 1: Urval 

I de flesta fall väljer man ett representativt urval av målgruppen för utvärderings-
processen. Om kampanjen är lokal är det möjligt att utvärdera attitydförändringar och 
beteende för hela kampanjens målgrupp/er. Urvalet kan även vara oberoende eller 
matchat: 

 

Oberoende eller matchade urval? 
Det finns två olika sätt att göra urval inför en för- och efterstudie: 

Oberoende urval: riktar frågorna till två olika grupper vid två olika tillfällen. 
Användbart om man vill upprepa en undersökning med korta mellanrum. 

Matchade urval: ställ samma frågor till samma personer varje gång. 

Båda har sina fördelar och nackdelar. Matchade urval innebär att man kan mäta 
förändringar i attityder och beteende för specifika individer vilket är mer statistiskt 
kraftfullt. Dock är oberoende urval enklare att administrera och kräver inte att samma 
grupp ”besväras” två gånger! 

 

Kontrollgrupp? 
Eftersom det finns en rad externa faktorer som kan ha påverkat målgruppen är det 
önskvärt att även ha en kontrollgrupp. Denna grupp skall vara så lik målgruppen som 
möjligt med den skillnaden att kontrollgruppen inte exponeras för kampanjen. Detta 
innebär att kontrollgruppen har lika stor sannolikhet att påverkas av händelser som inte 
är direkt kopplade till kampanjen som målgruppen. Ett exempel kan vara att samtidigt 
som en lokal kampanj pågår för att öka kollektiva resor höjs bensinpriset i hela Sverige 
markant. Utformningen av kontrollgruppen bör övervägas samtidigt som målgruppen. 
Som tidigare nämnts är en kontrollgrupp önskvärd men i vissa fall är det inte möjligt att 
hitta en sådan. Det kan gälla en kampanj som riktar sig till en bred grupp vilket innebär 
att alla på ett eller annat sätt tagit del av budskapet.  

 

Steg 2: Typ av studie  

Data kan samlas in på många olika sätt; enbart efter, före och efter, före, under och 
efter, före, efter och en tid därefter ytterligare en gång. Huruvida data skall samlas in 
endast vid ett tillfälle eller vid flera tillfällen beror till stor del på hur stor och långvarig 
kampanjen är och på budgeten. Men i detta avseende är det viktigt att lyfta fram nack-
delarna med att enbart samla in data efter kampanjens slut. Enbart en efterstudie gör det 
omöjligt att precisera de delar av kampanjen som fungerar bäst (eller inte fungerar alls) 
och se vilka effekter kampanjen fick dvs. förändrades individers attityder och beteende.  

Visserligen kan man fråga olika människor om vad de gjorde och ansåg innan 
kampanjen men denna form av information är inte speciellt trovärdig. En seriös 
utvärdering kräver åtminstone en för och efterstudie. Det ultimata är att även utföra en 
efterstudie några månader efter kampanjen avslutades för att se om effekten blev 
långvarig eller inte. 
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Förstudie Kampanj Efterstudie Efterstudie3 mån

 
 

Steg 3: Val av metod för datainsamling 

Metoden för att samla in data kan vara kvalitativ eller kvantitativ, se även 6.1. Även om 
kvalitativa metoder är värdefulla kräver de flesta uppföljningarna att man använder en 
kvantitativ metod där resultaten kan generaliseras till en bredare grupp. En vanlig metod 
är enkäter där en rad olika frågor ingår som kan vara till hjälp för att spåra förändringar, 
inte bara i beteende utan även i attityder, normer och intentioner (se kapitel 2). Andra 
metoder kan vara observationer, statistik och resedagböcker. 

Då en utvärdering görs med hjälp utav en enkät vill man vara säker på att man verkligen 
mäter viktiga faktorer som är kopplade till faktiskt beteende. Enkäten bör därför baseras 
på en utarbetad teori som tidigare kunnat koppla samman de olika måtten till faktiskt 
beteende. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att en attityd som mäts vid ett tillfälle 
bör motsvara beteendet vad gäller: föremål, handling, sammanhang och tidpunkt, se 
kapitel 2. Enligt teorin TPB skall frågorna i enkäten formuleras med hjälp utav en 
pilotstudie. Efter denna studie plockar man ut de mest frekventa svaren som sedan ingår 
i enkäten (kapitel 2 ger exempel på hur frågorna kan formuleras). 

 

Exempel: Pilotstudie – Frågor som handlar om faktorer som påverkar om 
individen cyklar eller inte cyklar till arbetet 

 Vad är nackdelarna med att cykla till arbetet? 

 Vad är fördelarna? 

 Vad skulle kunna göra det lättare för dig att cykla? 

 Vad skulle kunna göra det svårare? 

 Vilka skulle acceptera att du cyklade?  

 Vilka skulle inte acceptera att du cyklade? 

 

En resedagbok inkluderar vanligtvis alla färdsätt under en dag. Övriga frågor som kan 
ingå i dagboken är; varifrån resan påbörjades, vad klockan var då denna resa påbörjades 
och avslutades, vilket transportmedel som användes, om detta val var beroende av 
någon annan resa, vad syftet med resan var och vad den viktigaste anledningen till valet 
av färdmedel var. 

Använder man sig av observationer skall man på ett tidigt stadium bestämma när var 
och hur de skall utföras. I möjligaste mån skall de vara så objektiva som möjligt. 
Statistiken kan vara den som trafikhuvudmännen samlar in. Självklart underlättas detta 
arbete om några av dem ingår i kampanjteamet eller i referensgruppen (se avsnitt 4.3). 
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Steg 4: Genomförande 

Utvärderingen kan genomföras med hjälp utav enkäter, resedagböcker, observationer 
och statistik. Om man väljer en enkät så kan den antingen skickas per post eller lämnas 
ut personligen. Väljer man att skicka ut den per post skall ett portofritt svarskuvert 
läggas med. Då det gäller antalet enkäter så beror det självklart på hur säker man vill 
vara att gruppen representerar en vidare population men också hur den skall analyseras. 
I detta hänseende bör man också beakta att svarsfrekvensen oftast ligger runt 60 %. Är 
man intresserad av att analysera olika åldersgrupper bör urvalet stratifieras dvs. se till att 
lika många i varje grupp får en enkät. Erfarenheter säger också att den yngsta gruppen 
mera sällan svarar så en tumregel är att skicka något fler till dem.  

Antalet enkäter beror också på hur den skall analysera, en regel är att det behövs minst 
50 stycken för att göra en statistisk analys. Vill man jämföra effekten hos unga män och 
kvinnor behöver man ha svar från 50 stycken i varje grupp.  

Ett annat sätt att samla in data är per telefon där personen får ta ställning till en rad olika 
frågor, eller påståenden, och sedan svara med hjälp utav en skala. Om man väljer detta 
förfaringssätt bör enkäten vara betydligt kortare. Ytterligare ett alternativ är via internet. 
Detta är ett bekvämt sätt att samla in data eftersom svaren kan kopplas till en databas 
och på så sätt slipper man själv att mata in datan. Nackdelen är att alla inte har tillgång 
till internet. 

Observationer kan göras på många olika sätt. Exempelvis kan antalet föräldrar som 
skjutsar sina barn till skolan registreras före och efter kampanjen. Statistik kan vara 
antalet resande med kollektiva transporter över tid som bussföretagen registrerar och 
resedagböcker beskriver hur målgruppen reste före och efter kampanjen. 

 

Steg 5: Analys av data 

Om man använder kvantitativ data (enkäter, observationer, resedagböcker osv.) kan 
studien lätt kategoriseras, summeras och testas med hjälp av statistikprogram (t.ex. 
SPSS, men även Microsoft Excel har vissa enklare funktioner) som möjliggör analys av 
flera individer och variabler, vars samband kan presenteras i form av tabeller och 
diagram. 

Om man använder en kvalitativ metod är det vanligt att föra ett resonemang kring 
typiska och intressanta observationer och ibland lyfta upp vissa av dem i form av 
direkta citat. Försök att hitta strukturen i materialet och analysera med hjälp av de teman 
som intervjuguiden berörde.  

En studie som planerats på ett noggrant sätt är ett nöje att analysera medan däremot en 
mindre noggrann studie kan skapa mycket huvudbry eftersom det blir svårt att tolka 
resultaten.  

I bilagan ges exempel på en enkät som användes i för- och efterstudie i Hagaström-
skolan. Enkäten skickades till föräldrarna som besvarade enkäten.  
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Exempel: Utvärdering av skolkampanj i Gävle 
I avsnitt 7.1 gavs ett exempel på en aktivitet som ingick i kampanjen om att minska 
skolskjutsandet som en intresseväckande aktivitet men också som en del i 
utvärderingen. Nedanstående figur åskådliggör resultatet från det övergripande syftet, 
att minska skjutsandet till/ från skolan.  

Föräldrars skjutsande av elever till skolan;
Målgrupp resp. kontrollgrupp 

(Hagaströmskolan 2003)

19
1 6 11

21

13
13

21

5

11
10

23
11

24 18

11

43 51 53
35

före efter före efter

mera sällan/ aldrig

någon gång i mån

någon gång i veck

2-4 ggr/ veck

dagligen

Målgrupp Kontrollgrupp

 
Figur16  Resvanor till/ från Hagaströmsskolan, för- och efterstudie.   

Figuren ovan visar att det dagliga bilresandet till/från skolan minskade från att 19 % av 
föräldrarna skjutsade till endast en (1 %) procent i efterstudien samt att andelen som 
skjutsade några gånger i veckan minskade från 21 % till 13 %. I kontrollgruppen (dvs. 
en annan skola i en annan stadsdel med samma ålder på eleverna) ökade under samma 
period bilresandet till skolan.  

Förutom resvanor undersöktes även föräldrars resvanor till/från arbetet och deras 
attityder och medvetenhet kring trafikfrågor (se bilaga 2).  

Tabellen nedan redovisar resultaten i termer av förändringar av beteende och attityder. 
Resultaten har analyserats fram genom statistiska analyser där signifikanta förändringar 
har verifierats i termer av att attityden/kunskap/medvetenhet etc. har förändrats i någon 
riktning, i det här fallet, ökat eller minskat. 
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Tabell 4  Resultat Hagaströmskolan, Gävle. Målgrupp föräldrar och barn (elever).  

Beteendesteg 

 

Fråga Resultat 

Faktiskt beteende Barnet cyklade till skolan ökade 

 

 Barnet blev skjutsat till skolan minskade 

 

• Föräldrar 

 

Cyklade till arbetet ökade 

 

Attityder till färdmedel 
(föräldrar) 

Bilen – gav mig frihet att resa precis när jag ville minskade 

 

 Cykeln – var bra för min personliga hälsa ökade 

 

 Bilen – har bra komfort minskade 

 

Medvetenhet – föräldrar Biltrafikens påverkan på globala miljöeffekter 

 

ökade 

 Biltrafikens påverkan på luftkvaliteten i Gävle centrum 

 

ökade 

Viktighet – föräldrar 

 

Bilen – att snabbt ta sig till arbetet minskade 
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Sammanfattning av kapitel 7 
Kampanjen kan utvärderas före, under och efter. Under kampanjen kan en process-
utvärdering göras vilken följer upp insatser och aktiviteter under projektets gång. Med 
hjälp av denna kan resurser omfördelas om kampanjen stöter på problem eller behöver 
förändras. 

För att utvärdera effekten av en kampanj krävs minst en före- och efterstudie. Resultaten 
från en sådan utvärdering gör det möjligt att avgöra om kampanjmålen har uppfyllts och 
om den resulterade i de förändringar av attityder och/eller beteenden som eftersträvades. 
Resultaten kan även visa för finansiärer/ägare om kampanjen var en bra investering eller 
inte. Sist men inte minst bidrar utvärderingen med kunskap om hur framtida kampanjer 
bör utformas och genomföras.  

Viktiga delmoment i utvärderingsprocessen som beskrivs i detta kapitel är: 

• Val av metod 

 Urval (kontrollgrupp?) 

 Typ av studie 

 Val av metod för datainsamling 

• Genomförande 

• Analys av data. 

 

I nästan alla fall kräver uppföljningen av kampanjen på individer, någon form av 
frågeformulär. Användning av dessa typer av frågor kan spåra förändringar, inte bara i 
beteende utan även i medvetenhet och attityder. Frågorna tas fram med hjälp av 
intervjuer och fokusgrupper. Andra metoder, förutom enkäter, är observationer, statistik 
och resedagböcker. 
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8 Sammanställa och presentera resultaten 
Kapitel 8 beskriver hur en rapport sammanställs och ger några konkreta och praktiska 
förslag på hur resultaten kan och bör presenteras för beslutsfattare, media och 
allmänheten.  

 
8.1 Sammanställ en rapport 
Resultaten från utvärderingen sammanställs i en rapport. I denna beskrivs kampanjen på 
ett utförligt sätt. Även om kampanjen inte fick den förväntade effekten leder den till att 
även andra kan lära av misstagen. Det är även önskvärt att rapporten avslutas med några 
rekommendationer för utformandet av framtida kampanjer. Vad som är den bästa 
dispositionen varierar naturligtvis från projekt till projekt, men bör i alla fall innehålla 
följande delar: 

1. Inledning 

2. Metod 

3. Resultat 

4. Diskussion 

5. Slutsatser och rekommendationer. 

 

Inledningen beskriver bakgrunden och syftet till studien men även tidigare studier som 
kan vara av intresse för läsaren. Metoden beskriver exakt hur studien har genomförts 
och hur urvalet såg ut. Det skall vara möjligt för läsaren att rekonstruera tillvägagångs-
sättet. I resultatdelen besvaras de frågor som ställdes inledningsvis med hjälp av tabeller 
och figurer. Diskussionen försöker tolka resultaten samt koppla dem till tidigare studier. 
Slutsatser och rekommendationer lyfter fram det mest väsentliga. Då rapporten är färdig 
är det dags att presentera resultaten till en bredare publik. 

 
8.2  Presentation av resultat 
Sättet som resultaten presenteras inför olika typer av publik kan vara helt avgörande för: 

• De politiskt ansvarigas åsikter om kampanjen och dess betydelse i vidare 
bemärkelse 

• Hur kampanjen uppfattas av andra yrkesmänniskor 

• Om kampanjen får mycket publicitet i pressen 

• Allmänhetens uppfattning av kampanjen och accepterandet av det angreppssätt 
som använts. 

 
8.2.1  Presentera resultaten för politiskt ansvariga 
Politiskt ansvariga är av naturliga skäl mest intresserade av tre huvudfaktorer:  

• Uppnådde kampanjen sina uppsatta mål? 

• Var den effektiv? (Hur mycket kostade det att nå kampanjens mål?) 

• I vilken utsträckning hjälpte kampanjen till att nå de strategiska politiska målen? 
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Om kampanjen inte blev lika framgångsrik som man hoppades/räknade med att den 
skulle bli med avseende på att uppsatta mål kan det vara nödvändigt att besvara följande 
frågor: 

• Vad gick fel? 

• Vad kan man lära sig av detta inför nästa gång? 

• Hur ska vi presentera det här "misslyckandet" för allmänheten? Vilka positiva 
aspekter kan vi framhäva? 

 

Rent generellt behöver inte politiskt ansvariga någon lång rapport (eller presentation) 
med vartenda ett av resultaten från kampanjen. Försök istället att presentera svaren på 
nyckelfrågorna ovan klart och koncist med siffror som är lätta att förstå och utan att 
göra det onödigt tekniskt. 

 
8.2.2  Presentera resultaten för andra yrkesmänniskor 
Andra yrkesmänniskor vill ofta gärna lära sig av andra personers erfarenheter. De är inte 
bara intresserade av resultaten av kampanjen, utan också av hur de uppnåddes. 

Presentationen (eller rapporten) bör därför innehålla information om: 

• Situationen eller problemet som man inriktade sig på 

• Typen av kampanj som valdes och varför 

• Kampanjutformning (budskap, budskapsgivarens ton, media osv.) 

• Kampanjadministrationen, t.ex. partnerskap och finansiering 

• Metoden som tillämpades 

• De viktigaste resultaten, inklusive information om hur de analyserades. 

 
8.2.3  Presentera resultaten för pressen 
När resultaten presenteras för pressen bör man tänka på följande:  

• Tänk i bilder eller foton, inte ord 

• Fokusera på vad som gjorts för målgruppen, inte den egna organisationen  

• Var ärlig – berätta för media om andra inte lika framgångsrika projekt (om de 
frågar) 

• Försök att ge projektet en identitet ("ett ansikte").  

 

När kampanjen är över kan det också vara en god idé att belysa kampanjens nyckel-
resultat ur ett större perspektiv. Där det är möjligt, försök att hitta någon som har 
påverkats av kampanjen och få dem att berätta sin historia för att ge ett s.k. "personligt 
perspektiv”. Till exempel, om det är en skolbaserad kampanj så kan man intervjua en 
lärare som har varit involverad eller några föräldrar och barn som har bytt färdmedel att 
ta sig till skolan med.  
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8.2.4  Presentera resultaten för allmänheten 
Nyckelfaktorn när resultaten presenteras för allmänheten är att göra resultaten relevanta 
för publiken. Kom ihåg vad som är kärnbudskapet och relatera till det i presentationen. 
Det är viktigt för dem som varit involverade i kampanjen att de får se hur deras bidrag 
ledde till dess framgång. Om kampanjen varit mindre framgångsrik bör man först och 
främst betona de positiva delarna och sedan på ett konstruktivt sätt visa hur ni kan lära 
er av de negativa aspekterna. En annan viktig aspekt är att denna kommunikation kan 
stärka dem som förändrat sitt beteende vilket i sin tur kan hjälpa till att bibehålla 
beteendet. 

Återigen, beroende på publiken, kan det bli nödvändigt att lägga ner mer tid på att 
utforma intressantare sätt att presentera resultaten än traditionella diagram av olika slag.  

Slutligen, tänk på hur informationen skall överlämnas. Det kan till exempel vara bäst att 
göra en utställning på platsen där kampanjen skedde (t.ex. skolan) eller att göra 
särskilda "resultat"-flygblad som delas ut till alla hushåll i det berörda området eller att 
helt enkelt se till att en artikel om kampanjen finns med i din organisations nyhetsbrev 
eller på dess webbsida.  

 
8.3 Lärdom att ta med sig  
Under slutet av arbetet bör man fundera över det som gick bra och över det som skulle 
kunna förbättras till nästa gång. Saker som ofta inte går helt planenligt första gången 
kan bero på följande:  

• Målsättningen med analysprocessen formulerades inte i inledningsskedet  

• Otillräckligt med resurser avsatta för analysprocessen  

• Otillräckligt med tid för datainsamlingsprocessen (t.ex. enkätutformning, 
stickprovsundersökningar, trafikräkning osv.) 

• Personalen inte haft rätt kunskaper för att sköta datainsamlingen (intervjuare, 
fokusgruppanordnare osv.) 

• Frågorna testades inte innan enkäten skickades ut och frågorna mätte oväsentliga 
saker 

• Otillräckligt med tid och resurser för att sammanställa och analyser materialet.  

 

På samma sätt som det är bra att göra en granskning av kampanjens administrations-
process, är det också bra att samla alla som varit involverade i analysprocessen för att 
diskutera hur saker och ting skulle kunna göras bättre. Om en extern marknadsunder-
sökningsbyrå användes kanske det inte är möjligt att involvera dem i det här. Bra 
marknadsföringsbyråer bör emellertid alltid vara beredda att delta i ett sådant gransk-
ningsmöte. Om så inte är fallet, kan organisationen ändå granska kvaliteten på deras 
arbete och fundera igenom de delar som bör tas med i en mer detaljerad genomgång 
som kan ligga till underlag för hur ni väljer byrå nästa gång 
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Sammanfattning av kapitel 8 
Avsluta projektet med att sammanställa en rapport. Glöm inte att även om kampanjen 
inte fick den förväntade effekten leder den till att även andra kan lära av misstagen, 
avsluta gärna rapporten med rekommendationer för utformandet av framtida kampanjer.  

Fyra möjliga målgrupper som är intresserade av slutrapporten kan vara; politikerna, 
andra yrkesmänniskor (kollegor), media och allmänhet.  

 

Presentera resultaten för politiskt ansvariga 
De politiskt ansvariga är intresserade av tre huvudfaktorer:  

• Uppnådde kampanjen sina uppsatta mål? 

• Var den effektiv? (Hur mycket kostade det att nå kampanjens mål?) 

• I vilken utsträckning hjälpte kampanjen till att nå de strategiska politiska målen? 

 

Presentera resultaten för andra yrkesmänniskor 

Andra yrkesmänniskor vill ofta gärna lära sig av andra personers erfarenheter. De är inte 
bara intresserade av resultaten av kampanjen, utan också av hur de uppnåddes. 

 

Presentera resultaten för pressen 

När resultaten presenteras för pressen bör man tänka på följande:  

• Tänk i bilder eller foton, inte ord 

• Fokusera på vad som har gjorts för målgrupp, inte den egna organisationen  

• Var ärlig – berätta för media om andra inte lika framgångsrika projekt (om de 
frågar) och försök att ge projektet en identitet ("ett ansikte").  

 

Presentera resultaten för allmänheten 

Nyckelfaktorn när resultat presenteras för allmänheten är att göra resultaten relevanta 
för publiken. Kom ihåg vad som är kärnbudskapet och relatera till det när kampanjen 
rapporteras. Om kampanjen varit mindre framgångsrik bör man först och främst betona 
de positiva delarna och sedan på ett konstruktivt sätt visa hur ni kan lära er av de 
negativa aspekterna. 
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Checklista  
 

Följande checklista för samman några riktlinjer som man bör beakta då en kampanj 
skall utformas. Notera att allt inte är relevant för alla kampanjer men trots det bör de 
olika delarna tas ställning till innan de förkastas.  
 

 Specifika frågor Anteckningar Relevant till 
kampanjen 

Rekommendationer 
(använd denna 
kolumn för att 
notera era planer) 

Resultat – 

Gick det som 
planerat? Uppstod 
några problem? 
Hur löste ni dem? 

1. Övergripande mål och 
strategier 

Specificera det 
övergripande målet 
med kampanjen 

a) minska  

b) trafikvolymen 

c) öka trafiksäkerheten 

d) ökat fokus på mijöfrågor 
mm. 

   

Finansiella resurser Fördelning av 
finansiella resurser 

Säkerställ att det finns 
tillräckligt med finansiella 
resurser från början. Ta 
även med oförutsedda 
händelser 

   

Involvera olika 
strategiskapartner  

Identifiera strategiska 
partners 

De som kan bidra 
finansiellt 

   

 Involvera andra 
parter som kan 
medföra ett mervärde 
till kampanjen 

    

2. Definiera kampanjmål Specificera de olika 
delmålen med 
kampanjen 

Detta kan vara ökad 
medvetenhet, förändrade 
attityder, normer, 
intentioner och förändrat 
beteende 

   

Mätbara mått Specificera vad man 
försöker uppnå 
genom precisa mått 
som kan avgöra om 
målet har uppnåtts 

Ett mätbart mått kan vara 
att kollektivtrafiken skall 
öka med 10 %. Ett annat 
att attityden till beteendet 
skall bli x % mera positiv 

   

3. Kampanjledning och 
koordinering 

     

Ledning Säkerställ att stöd 
finns för kampanjen 

Kampanjadministra- 

tören måste få stöd från 
ledningen då det gäller 
finansiering och andra 
resurser 

   

Kampanjteamet Säkerställ att det 
finns personal som 
kan arbeta med 
kampanjen 

Detta bör göras i 
inledningen så alla är väl 
insatta i frågan. Beakta att 
personalen har den 
kompetens som krävs 

   

Handlingsplan Definiera de olika 
aspekterna och 
bestäm tidsplanen 

I denna bör hela processen 
tas med dvs. förstudie, 
implementering och 
uppföljning 

   

4. Utformning av 
kampanjen 

     

Undersök marknaden Identifiera 
målgruppen 

Målgruppen avser de vi 
vill påverka. Inom 

   



Bilaga 1 
Sid 2 (3) 

 

 VTI rapport 596 

trafikantkategorin finns 
alla typer av trafikanter 
inom ålderskategorin 
brukar man skilja mellan 
unga, äldre och gamla.  

 

 

 Gör en 
målgruppsanalys 

Etablera målgruppens: 

• Attityderr 

• Normer 

• Deras bild av andra 

• Var i 
förändringsprocessen 
de befinner sig 

• Beteende 

 

   

Budskapet Formulerat på ett 
tydligt sätt  

Avspeglar 
mottagarens 
föreställningar 

Effekten kan öka om 
ämnet diskuteras 

 

    

 Antal argument • Flera argument 
påverkar mer 

• Olika argument 
baserad på samma 
tema i flera medier 
ökar effekten 

• En vaccination mot 
svårigheter: förbered 
mottagaren genom att 
presentera 
motargument 

   

 Sammanfatta 
budskapet? 

• Nej - om budskapet 
är lätt att förstå 

• Ja – om budskapet 
kan tolkas på olika 
sätt 

   

Avsändaren Identifiera lämplig 
avsändare (dvs. 
attraktiv, trovärdig 
och tillförlitlig 

Avsändaren kan vara en 
person, en grupp, en 
myndighet.  

 

   

Val av media Personlig eller icke 
pesonlig 

    

Sammanhanget Placering, tidpunkt 
och längd  

    

7. Uppföljning och 
utvärdering 

     

Processutvärdering Behöver resurser 
omfördelas? 

    

Följa upp externa 
faktorer 

Annan publicitet 

Politiska förändringar 

Andra kampanjer 

Faktorer som kan påverka 
resultatet 
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Annat 

Utvärdera effekten av 
kampanjen 

Etablera om 
beteendet, attityder 
osv förändrats 

Gruppen kan vara samma 
som i förstudien (matchat 
urval) eller en annan 
(oberoende) 

   

 Urval Kontrollgrupp eller inte    

 Typ av studie För och efterstudie, För, 
under och efterstudie 

   

 Val av metod för 
datainsamling 

Enkäter, intervjuer, 
observationer, resedagbok 
mm. 

   

 Genomförande     

 Analys av data     

Sammanställ resultat Inledning 

Metod 

Resultat 

Diskussion 

Slutsatser och 
rekommendationer 

    

Presentera resultaten Typ av publik?     



 

VTI rapport 596 

 

 



Bilaga 2 
Sid 1 (11) 

 

VTI rapport 596 

1 Enkät 
Enkätversion efterstudie: Hagströmskolan, Gävle 2002 

 
A. Frågor om barnets resväg och färdsätt till Hagaströms skola. 
  
1. I vilken årskurs går ditt / dina barn i Hagaströms skola? 

 Sexårsverksamheten  Årskurs 1  

 Årskurs 2  Årskurs 3   

 Årskurs 4    Årskurs 5   

 Årskurs 6    

2. Hur lång är barnets skolväg från bostaden till Hagaströms skola?  

 mindre än 1 km 

 1,1 - 3 km 

 3,1 - 5 km 

 5,1 - 10 km 

 mer än 10 km 

 

3. Hur tog sig ditt barn under september och oktober månad  

    TILL Hagaströms skola?   

Sätt ett kryss efter VARJE påstående. Markera alltså 7 st kryss i tabellen nedan.  

 

Mitt barn  

 

Dagligen  

2-4 
gånger/ 

vecka  

1 gång/ 

vecka  

Minst  

1 gång/ 

månad 

Mera 
sällan / 
aldrig 

1. Gick till skolan på egen hand      

2. Gick till skolan med förälder eller 
annan vuxen  

     

3. Cyklade till skolan på egen hand      

4. Cyklade till skolan med förälder 
eller annan vuxen 

     

5. Skjutsades i bil till skolan       

6. Åkte buss till skolan      

7. Annat färdsätt      
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4. Hur tog sig ditt barn under september och oktober månad  

    FRÅN Hagaströms skola?  

Sätt ett kryss efter VARJE påstående. Markera alltså 7 st kryss i tabellen nedan.  

 

Mitt barn  

 

Dagligen  

2-4 
gånger 
/vecka  

1 gång/ 

vecka  

Minst 

1 gång/ 
månad. 

Mera 
sällan / 
aldrig 

1. Gick från skolan på egen hand      

2. Gick från skolan med förälder eller 
annan vuxen  

     

3. Cyklade från skolan på egen hand      

4. Cyklade från skolan med förälder 
eller annan vuxen 

     

5. Skjutsades i bil från skolan      

6. Åkte buss från skolan      

7. Annat färdsätt      

 

 

 

 

B - Frågor om dina resor till och från ditt arbete. 
I del B ber vi dig besvara frågor om dels dina resor till/från arbetet, dels några övergripande 
frågor om vad du anser om trafikmiljön i Gävle.  

Till dig som inte förvärvsarbetar – besvara fråga 5 och därefter fråga 14 och framåt. 
 

5. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning för närvarande? 
 Förvärvsarbetande           gå vidare till fråga 6 

-heltid ( 76% och mer) 

-arbetar 75% eller mindre 

 egen företagare    gå vidare till fråga 6  

 studerande         gå vidare till fråga 14  

 föräldraledig    gå vidare till fråga 14  

 arbetslös          gå vidare till fråga 14  

 pensionär        gå vidare till fråga 14  

 annat               gå vidare till fråga 14  
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6. Hur långt har du från bostaden till din EGEN arbetsplats? 

 mindre än 1 km 

 1,1 - 3 km 

 3,1 - 5 km 

 5,1 -10 km 

 mer än 10 km 

 

 

7. Försök att uppskatta hur ofta du använde nedanstående färdmedel under 
september och oktober månad när du reste mellan bostaden och ditt arbete.   

Markera även de alternativ som kanske ALDRIG förekommer,  

sammanlagt skall 6 kryss markeras i tabellen d v s ett för varje färdmedel. 

 

 Dagligen  
2-4 gånger 
/vecka  

1 gång/vecka  
Minst 1 gång/ 

månad 

Mera sällan / 
aldrig 

Bil – som förare       

Bil – som  passagerare       

Buss      

Mc/moped      

Cykel       

Promenad       

Obs! bara resor mellan bostaden och ditt arbete.  Tack! 

 

 

 

8. Hur ofta cyklade du mellan bostaden och din arbetsplats under september-
oktober (2002) jämfört med samma tid förra året (sept/okt).  
 ungefär detsamma                              gå till fråga 11  

 cyklar mer i år jämfört med tidigare     gå till fråga 9  

 cyklar mindre i år jämfört med tidigare  gå till fråga 10  
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OBS! Fråga 9 & 10 besvaras endast om du har ökat eller minskat ditt cykelresande 9.!   

Om ÖKAD omfattning vilken eller vilka av nedan anledningar tror du har haft störst 
inverkan på ditt beslut att cykla mer mellan bostaden och din arbetsplats. (Kryssa det 
eller de alternativ som passar in)  

Personliga omständigheter som att jag: 

 flyttat 

 bytt arbete/arbetsplats 

 förändrad familjesituation  

 inget val – annan familjemedlem behöver bilen 

 det har blivit enklare att cykla genom fysiska förändringar, exempelvis bättre cykelleder 
 annat ____________  

 

Jag har blivit mera motiverad att cykla eftersom: 
 jag tycker att mitt eget välbefinnande har blivit viktigare 

 mitt barn/mina barns deltagande i hälso- och miljöprojektet i Hagaströms skola  

 jag vill bidra till en bättre miljö 

 dyrare att ta bilen eftersom bensinpriset nu ligger mellan 9-10 kr/liter  

 omvärldsfaktorer som exempelvis klimatförändringar som bl.a. inneburit att Sverige drabbats  
av flera översvämningar senaste åren 

 bättre väder denna höst 2002 jämfört med 2001 

 annat______________ 
GÅ vidare till fråga 11   

 

10. Om MINSKAD omfattning vilken eller vilka av nedan anledningar tror du har haft störst 
inverkan på ditt beslut att cykla mindre mellan bostaden och din arbetsplats. 

(Kryssa det eller de alternativ som passar in) 

Personliga omständigheter som att jag: 

 flyttat 

 bytt arbete/arbetsplats 

 förändrad familjesituation  

 inget val – måste/behöver ha bilen under dagen 

 det har blivit svårare att cykla eftersom cykellederna är krångliga och inte går raka vägen till 
staden  
 annat _________________________________ 
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Jag har blivit mindre motiverad att cykla eftersom: 
 cykelstölderna har ökat 

 det är osäkert att cykla (gäller såväl trygghet och trafiksäkerhet)  

 det är effektivare att använda bilen 

 det har varit sämre väder denna höst 2002 jämfört med 2001 

 annat______________ 

GÅ vidare till fråga 11  
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11.  För dina resor mellan bostaden och 
arbetet under perioden september –oktober.  

Vi vill att du för vart och ett av nedanstående 
påståenden, avseende färdmedlen bil och 
cykel, tar ställning till vilken grad du håller 
med eller tar avstånd från.  

Du skall totalt sätta ut 24 st markeringar. 

 

Tar starkt 
avstånd 

 

 

Tar 
avstånd 

 

Varken 
eller 

 

Håller  
med 

 

 

 

Håller 
definitivt 

med 

 

 

Bil      
1. gjorde att jag snabbt kom fram 

Cykel      

Bil      2. var ett billigt/ekonomiskt sätt att 
resa  Cykel      

Bil      
3. var ett pålitligt sätt att resa 

Cykel      

Bil      
4. var enkelt (från dörr till dörr)  

Cykel      

Bil      
5. hade bra komfort  

Cykel      

Bil      
6. var bra för min personliga hälsa  

Cykel      

Bil      
7. var ett trafiksäkert sätt att resa 

Cykel      

Bil      8. gav mig frihet att resa precis när 
jag ville Cykel      

Bil      
9. var bra för min personliga trygghet  

Cykel      

Bil      10. var bra för min personliga 
framtoning  Cykel      

Bil      
11. var ett trevligt sätt att resa  

Cykel      

Bil      
12.  var ett miljöanpassat sätt att resa 

Cykel      
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12. Nästa gång jag reser mellan bostaden och till/från arbetet, och det 
är bra väder (plusgrader och torrt) kommer jag att cykla.  
 ja, absolut 

 kanske 

 troligtvis inte 

 absolut inte 

 

13.  Hur VIKTIGA var nedanstående 
faktorer för dig när du planerade och 
genomförde dina resor mellan bostaden 
och arbetet  under perioden september-
oktober. 

Hade ingen 
betydelse 
alls 

Hade liten  
betydelse 

 

Hade stor 
betydelse 

 

Hade 
avgörande 
betydelse 

1. gjorde att jag snabbt kommer fram     

2. var ett billigt/ekonomiskt sätt att resa     

3. var ett pålitligt sätt att resa     

4. var enkelt (från dörr till dörr)     

5. hade bra komfort      

6. var bra för min personliga hälsa     

7. var ett trafiksäkert sätt att resa     

8. gav mig frihet att resa precis när jag ville     

9. var bra för min personliga trygghet     

10. var bra för min personliga framtoning     

11.  var ett trevligt sätt att resa     

12. var ett miljöanpassat sätt att resa     

 

14. Via din son/dotter på Hagaströms skola har du fått brev som handlar om ett hälso- och 
miljöprojekt som syftar till att gå och cykla mer till skolan istället för att bli skjutsad med 
bil.  

Har du läst breven?  
 Ja 

 Nej  Gå till fråga 16 
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15. Om ja (fråga 14) – vad tänkte du, när du läste breven – 
där syftet var att gå/cykla mer till skolan istället för att bli 
skjutsad med bil.   
 
I vilken grad håller du med eller tar avstånd till följande      
påståenden. 
 

Ja Nej Vet ej

informationen var intressant    
det var en trevlig ”ton” i breven    
håller med om brevens syfte att minska bilskjutsandet till skolan    
fick mig att fundera över mitt eget bilanvändande    
minskar mitt bilskjutsande till skolan    
blev irriterad    

 

16. Har Du sett en stor europakarta där skolbarnens miljöanpassade 
resor till och från skolan varje vecka översatts till hur lång ut i Europa 
barnen rest.  
 
 Ja, jag har sett europakartan i skolan  
 Ja, jag har sett europakartan  via brev från skolan 
 Ja, jag har sett europakartan i kommunhuset  
 Ja, jag har sett europakartan i stadsbiblioteket 
 Nej  Gå till fråga 18 
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17. Om ja (fråga 16) – vad tänkte du, när du såg 
europakartan?  
 
I vilken grad håller du med eller tar avstånd till följande      
påståenden . 

Ja Nej Vet ej 

(kartan och) dess syfte var intressant    
var bra designad    
håller med om kartans syfte att minska bilskjutsandet till skolan    
fick mig att fundera över mitt eget bilanvändande    
minskar mitt bilskjutsande till skolan    
blev irriterad    

 

18 Tycker du att det är bra att skolan initierar den här typen av 
projekt? 
 Ja 

 Nej 
 

19. Hur stort eller litet problem anser du att 
följande frågor är?  

 

 

Inget 
alls 

 

Litet 

 

 

Ganska 

stort 

 

 

Mycket 
stort 

 

1. Köer och framkomlighetsproblem för trafiken till/från  

    centrum i Gävle   
    

2. Biltrafikens påverkan på luftkvaliteten i Gävle centrum 

 
    

3. Trafikbullret i centrum     

4. Antalet trafikolyckor I Gävle kommun 

 
    

5. Biltrafikens påverkan på globala miljöeffekter  

    (växthuseffekt, försurningar)  
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20. I vilken grad håller du med eller tar 
avstånd till följande påståenden.  
 

 

Tar 
starkt 

avstånd 

 

Tar 
avstånd 

 

Varken 
eller 

 

Håller 
med 

 

 

Håller 
definitivt 

med 

 

1. Något måste göras för att minska antalet bilar i 

centrala Gävle 
     

2. Jag bidrar till sämre luft i Gävle när jag kör bil 

till/från arbetet 
     

3. Jag skulle åka mindre bil om kollektivtrafiken var 

bättre 
     

4. Jag skulle åka mindre bil om det fanns mera 

cykelvägar / enklare att cykla 
     

5. De flesta människor skulle nog använda sina bilar 

mindre för resor till arbetet om vänner och kollegor 

också gjorde det  

     

6. Jag tycker att centrum i Gävle skall vara bilfritt 

 

     

 

21. Har du besvarat en liknande enkät i våras (i maj)? 
 ja 

 nej 

 
22. Hur många personer är ni i ert hushåll? 

   

Antal barn 0-5 år  

Antal barn, 6-13 (t o m årskurs 6)  

Antal barn, 13 och äldre (d v s går i årskurs sju eller äldre)  

Antal vuxna d v s föräldrar   

Totalt st 
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23. Vilket år är du född? 19________ (2 siffror) 

24. Har du körkort för bil? 
 ja 

 nej 

 

25. Äger eller disponerar ert hushåll någon bil? 
 ja  totalt  __  stycken 

 nej 

26. Kön 
 man 

 kvinna 

 

 

 
 

Tack för hjälpen! 
 

Återsänd enkäten med 
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