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Sammanfattning

Trafiken är idag ett av våra största miljöproblem och att utsläppen från trafiken måste minska
är idag de flesta överens om, frågan är bara på vilket sätt. En lösning är att förändra
människors attityder och beteenden till bilism, att få dem att åka mindre bil. Detta kan göras
bland annat genom olika styrmedel. I denna uppsats studeras kommunikationens potential
som styrmedel. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av befintlig teori samt två fallstudier
analysera om och hur kommunikation som styrmedel kan förändra människors attityder och
beteenden till bilism som miljöproblem.

Analysen visar bland annat att attityder och beteenden inte är en enkel sak att förändra
då det gäller bilism. Individen ska uppfatta problemet, intressera sig för ämnet och slutligen
bli så starkt påverkad att attityden och beteendet förändras. Genom att satsa på rätt
kommunikationsstrategier verkar detta dock inte vara någon omöjlighet. Kommunikation som
styrmedel har visats vara en väldigt viktig och nödvändig metod för att kunna ändra
människors livsstil. Kommunikation ger människor bland annat kunskap som är en
grundläggande faktor för att en människa ska kunna ändra sina attityder och beteenden.
Vidare kan kommunikation peka på individuella vinster och få människor att öka sin
handlingsbenägenhet. Samtidigt är kommunikationen en väldigt osäker och långsam process
med ingen garanti på att lyckas. Kommunikationen kan långt ifrån lösa alla problem eftersom
alla problem inte är kommunikationsproblem. Att kommunikation ensamt klarar av att få
människor att åka mindre bil är därför aningen optimistiskt då andra faktorer som bland annat
de yttre materiella faktorerna har en avgörande roll för om en beteendeförändring blir till eller
inte. En idé kan därför vara att komplettera kommunikation med de mer traditionella
styrmedlen för en så effektiv attityd- och beteende förändring som möjligt. Det gäller dock att
börja i rätt riktning och lägga tyngdpunkten vid rätt  styrmedel.
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1. Inledning

Transporter spelar en viktig roll i dagens samhälle och transporterna ökar för varje år som
går.1 Fordonstrafiken ökar på bekostnad av järnvägstrafiken som bara minskar, men det har
inte alltid sett ut så. Fram till 1920 hade järnvägen monopol på transporter, men efter första
världskriget började bilismen att växa gradvis. Det var dock först efter andra världskriget som
bilism fick masskaraktär och sedan har antalet bilar bara ökat och ökat. Mellan 1950 och 1970
ökade till exempel antal bilar i Sverige från 250 000 till 2,3 miljoner och som en följd av den
växande bilismen har samhällets infrastruktur anpassats alltmer till bilisterna.2  Bilismens
framväxt skedde dock helt utan att det togs någon som helst hänsyn till miljöaspekterna. Inte
förrän 1987 skrevs miljökonsekvensbeskrivning in i Väglagen och det var inte förrän 1996
som koldioxidutsläppen från transportsektorn sågs som bekymmersamma.3 De
transportsystem vi har idag har alltså byggts, mer eller mindre helt utan miljöhänsyn. Idag vet
vi dock att transporterna ger upphov till en mängd negativa effekter på miljö och människa
och därför anses inte transportsystemet vara långsiktigt hållbart. Trafiken har blivit ett av våra
största miljöproblem med följder som globala klimatförändringar, försurning, övergödning,
hälsoproblem, intrång och påverkan på landskapet och den biologiska mångfalden som några
exempel. Till det kan läggas andra problem som trafikolyckor, buller och ohälsa.4 Att
utsläppen från trafiken måste minska är idag de flesta överens om, frågan är bara på vilket
sätt. Tidigare har man ofta försökt lösa trafikproblemen genom ny eller förändrad
infrastruktur, men under senare år har forskning visat att det ofta inte är möjligt att bygga bort
problemen. Idag pratas det om att det finns tre möjliga övergripande strategier för att minska
transporternas utsläpp av växthusgaser, nämligen att ersätta fossila bränslen med annan
drivenergi, minska bränsleförbrukningen hos fossilbränsledrivna fordon samt att minska
mängden fordons- kilometer genom att effektivisera och använda alternativa färdmedel som
cykel och kollektivtrafik i större utsträckning.5 Visst finns lösningen bland annat hos ny
teknik med nya fordon som drar väldigt lite bensin, eller med alternativa drivmedel. Men att
byta ut alla dagens fordon skulle ta många, många tiotals år6, och frågan är om vi har tid att
vänta. Det krävs en lösning idag.
 Det är allmänt känt att det bland annat är mänskliga handlingar och beslut som ligger
bakom de flesta av dagens allvarliga miljöproblem, så även för bilism. Exempelvis används
bilen vid 60% av alla resor och hälften av dessa bilresor är kortare än fem kilometer.7 Många
av dessa resor skulle kunna ersättas med alternativt färdmedel såsom kollektivtrafik eller
cykel. Många miljöopinionsbildare anser därför att ett sätt att förändra situationen till ett mer
miljöinriktat samhälle är genom att förändra den livsstil som vi i väst besitter idag. 8 För att
kunna ändra en människas livsstil måste först och främst dess attityd till miljö förändras.
Detta kan göras bland annat genom olika styrmedel. Hittills har metoderna att minska
utsläppen från transportsektorn främst bestått av ekonomiska styrmedel som till exempel
bensin- och fordonsskatter. Sådana ekonomiska styrmedel är exempel på negativa styrmedel
med avsikten att förändra människors handlande genom negativt verkande konsekvenser på
                                                
1 Naturvårdsverket (2001), M iljöanpassning av transporter, s 5.
2 Tengström (1991), Bilismen i kris? s 32.
3 Hans (1997), Trafik och miljö, s 27-33.
4 Naturvårdsverket (2001), s 4-14.
5 Se bl.a. Johansson (1993), Kan transporterna klara miljömålen? s 17 och  Naturvårdsverket hemsida,
www.environ.se/dokument/hallbar/klimat/minska/, Klimatpåverkan.
6 Bennulf m.fl. (1998), Bilismen och miljön: attityder och attitydbildning, s 2.
7 Ibid., kapitel 2.
8 Bennulf & Selin. (1994), Skiftningar i grönt: Om livsstilar och miljö i olika sociala grupper i
FRN-Rapport 94:6. Forskning om livsstil och miljö , s 13.
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en handling. Forskning har emellertid bevisat att de påtvingade styrmedlen har effekten av
förändrade beteenden på väldigt kort sikt eftersom effekterna av styrmedlet sedan tenderar att
återgå till ursprungsläge.9 Administrativa styrmedel, lagar, regler och normer, är styrmedel
med en påtvingad påverkan vilket i och för sig också ger upphov till förändrade beteenden. 10

Vare sig ekonomiska eller administrativa styrmedel anses ibland inte vara speciellt
demokratiska då de, mer eller mindre, tvingar folk att ändra beteende. I en demokrati kan man
tycka att människor borde bete sig miljövänligt för att de vill och inte för att de måste.
Samtidigt är det viktigt att inte förbise att människorna utsätter naturen för starka
påfrestningar med deras fria val. Det finns helt enkelt behov av någon slags samhällelig
styrning av medborgarnas livsstil, men frågan är hur långt det är rimligt att gå inom ramen för
det demokratiska system som vi har i Sverige.11

Kommunikation är ett exempel på ett styrmedel som ska leda till att människor beter sig
miljövänligt, dock av egen vilja och inte för att de tvingas.12 Att informera och diskutera med
människor om betydelsen att ändra attityder innebär att man vädjar till mottagarens intresse av
att frivilligt lyssna och ändra sig. Agenda 21 var ett av de första försöken med att påverka
miljö och hållbar utveckling med hjälp av kommunikation. Sedan har kommunikationsprojekt
uppkommit på såväl lokal som regional nivå. Bland annat har Vägverket, som på riksdagens
uppgift ska arbeta för ett miljöanpassat vägsystem, genomfört ett antal
kommunikationsprojekt runt om i landets kommuner. Två av dessa kommuner är Vetlanda
och Lidköping.13 För att få kunskap om vilka metoder som är bättre, respektive sämre för att
påverka attityder och beteenden har olika kommunikationsmetoder prövats i dessa kommuner.
Detta för att framtida projekt ska bli så effektiva som möjligt. Dessa kommunikationsprojekt
är exempel på mer demokratiska styrmedel eftersom det uppmanar människorna att ändra
beteenden av fri vilja. Frågan är om kommunikation som styrmedel är effektivt nog för att
förändra attityder och beteenden hos våra medborgare.

1.1 Studiens syfte
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av befintlig teori samt två fallstudier analysera om och
hur kommunikation som styrmedel kan förändra människors attityder och beteenden till
bilism som miljöproblem.

1.2 Metod & Material
För att kunna besvara syftet med analysen har två fallstudier i form av två kommunala miljö-
och kommunikationsprojekt samt befintlig teori om kommunikation, attityd- och beteenden
studerats och analyserats. Utifrån fallen och teorin har även praktiska
handlingsrekommendationer för hur kommunikation kan användas i framtida
kommunikationsprojekt sätts upp.

Analysen har utförts med hjälp av kvalitativ metodik. Kvalitet kan förklaras som den
väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting. Det är en företeelse-, egenskaps- och
innebördssökande analys vars mål är att upptäcka variationer, strukturer och/eller processer

                                                
9 Lindén & Carlsson-Kanyama (1998), Dagens livsstilar i framtida perspektiv, s 12.
10 Ibid. s 12f.
11 Hansson m.fl. (1997), Vägar till hållbar utveckling.
12 Lindén & Carlsson-Kanyama (1998), s 10ff.
13 Se bl.a. Palm (2001), Istället för höjda bensinskatter, s 7 ; Vetlandas hemsida, http://www.vetlanda.se och
Lidköpings hemsida, http://www.lidkoping.se.
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hos ännu icke kända eller otillfredsställda kända företeelser, egenskaper och innebörder.
Fokus på den kvalitativa analysen är att undersöka egenskapen hos ett fenomen. 14

Det teoretiska materialet består av tidigare undersökningar och analyser om främst
kommunikation, men även forskning kring attityder och beteenden samt om människors
attityder och beteenden till bilism har analyserats för att kunna besvara frågeställningen. Då
syftet inbegriper ett flertal olika forskningsämnen har inget utrymme för djupare studier
kunnat utföras på var och ett av områdena. Därför ligger teorier om de olika ämnesområdena
på ett tämligen generellt plan med koppling till uppsatsens frågeställning. Vad gäller teorier
om attityder och beteenden har jag dels valt att studera mer allmänt hur attityder och
beteenden bildas, men även mer specifikt kopplat till bilism. Uppsatsens teoridel kan tyckas
stor, men såväl teorin som empirin anses som nödvändig för att komma åt ämnets problematik
och för att kunna föra ett logiskt resonemang kring syftet. Teorin behövs även för att kunna
tolka fallstudierna och för att ta fram handlingsrekommendationerna. Teorin blir, lika mycket
som empirin, en möjlighet att förstå om och hur kommunikation som styrmedel kan leda till
attityd- och beteendeförändringar.

Två fallstudier av två kommunikationsprojekt i två skilda kommuner har  studerats
genom fallstudiemetodik. Fallstudie är en metod för att undersöka en specifik företeelse, till
exempel ett program, en händelse, en person, ett social grupp eller ett skeende. Här ett
specifikt projekt. Analysen kommer att ske genom både beskrivande och tolkande fallstudie.
Fallstudierna i uppsatsen visar bland annat på vad som bör göras och vad som inte bör göras i
liknande fall. 15  Syftet med fallstudierna är att titta på olika strategier för hur man praktiskt har
jobbat med kommunikation för att påverka människors attityder och beteenden till en viss
företeelse. Projekten, Miljöanpassad trafik i Vetlanda och Lidköping- En spjutspets till
Nollvisionen har först och främst valts ut på grund av att de båda är samverkansprojekt mellan
kommunen och Vägverket, dock med något skilda egenskaper. Ett av projekten är ett miljö-
och trafikprojekt medan det andra är ett trafik- och säkerhetsprojekt. Projekten var även av
intresse på grund av att de använt sig av olika strategier för att uppnå attityd och
beteendeförändringar hos invånarna. Det kan tyckas konstigt att ett av fallen är ett
trafiksäkerhetsprojekt istället för ett miljöprojekt, med tanken på syftet med uppsatsen, men
avsikten med fallstudierna är att främst studera olika kommunikationsstrategiers potential att
förändra attityder och beteenden, oavsett företeelse.

För att kunna beskriva och analysera fallen har främst dokumenterat material samlats in
genom kommunerna. Nyckelpersoner i projekten har kontaktas för att förtydliga eller för att
komplettera vissa oklara uppgifter. Det analyserade materialet består i Vetlandas fall främst
av sekundärt material i form av fyra tidigare utvärderingar då detta var det enda skrivna
material som gick att få ta på.16 Egna analyser och slutsatser har dragits utifrån den fakta som
tas upp i utvärderingarna. Utvärderingarna har kompletterats med information via kommunens
hemsida och genom personlig kommunikation med projektledningen. I Lidköping har jag
gjort mina analyser utifrån kommunens utvärderingar, projektplaner, mätningar samt via
personlig kommunikation med ansvarig för projektet.

1.3 Disposition
Denna uppsats består, förutom en inledning och en avslutning, av tre delar. I den första delen
studeras och analyseras diverse teoretiskt material omkring de tre ämnesområden som studien
innefattar. Först kommer forskning kring teorier och beteenden att tas upp för att förstå vad

                                                
14 Starrin & Svensson (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori.
15Merriam 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s 24-49.
16 Såväl projektledningen som kommunens hemsida hänvisar till utvärderingarna av projektet.
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som leder till attityd- och beteendeförändringar. Jag tittar bland annat närmare på teoretiska
uppfattningar om hur miljömedvetenhet och beteende fungerar. Några vägledande frågor som
berörs i detta avsnitt: Är det så att miljömedvetenhet automatiskt leder till ett ”miljövänligt”
handlande eller styrs ens handlingar av andra saker? Varför gör vi ofta som vi inte borde
göra? Vad händer mellan ord och handling, mellan teori och praktik, mellan avsikt och
genomförande, mellan ambition och verklighet? Därefter redogör jag för teorier om
människors kunskap och attityder till miljö och bilism samt hur deras miljöbeteende ser ut.
Detta för att få en förståelse på de särskilda förhållande på området miljö och bilism. Hur
reser människor idag, vilka typer av resor och med vilket färdmedel? Vilken kunskap har
människor om dagens miljöproblem? Vilken betydelse har bilen för människan idag och hur
ser deras handlingsbenägenhet ut för byte av transportmedel? Sista avsnittet i del ett handlar
bland annat om hur kommunikationsprocessen går till och vilka kommunikationsstrategier
som kan vara effektiva att arbeta med när man ska ändra individers attityder och beteenden till
en viss företeelse.
         I del två analyseras och jämförs fallstudierna av två trafik- och miljöprojekt där
kommunikation fungerat som styrmedel för att förändra människors attityder och beteenden.
Vägledande frågor för analysen är: vilka kommunikationsstrategier har fallen använt sig av i
respektive projekt för att uppnå målen? Hur väl har strategierna slagit igenom i dessa projekt
och vilka lärdomar kan dras utifrån dessa?
         I uppsatsens sista del analyseras och diskuteras, utifrån teorin och fallstudierna,
huruvida kommunikation är tillräcklig som styrmedel för att få människor till att åka mindre
bil eller ej. Utifrån de erfarenheter och lärdomar från teorin och från fallstudierna kommer
rekommendationer, för hur man kan gå tillväga om man vill försöka sig på att förändra
människors attityder och beteenden till bilism med hjälp av kommunikation, att utformas.
Diskussionen förs även upp på ett högre plan där kommunikation som styrmedel tas upp i
relation till övriga styrmedel. Vidare diskuteras andra faktorer i samhället, än människans
livsstil som kan ses som förklaring till den växande bilismen.
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2. Teori och forskningsläge – vad vet vi?

2.1 Attityder och beteenden
En människas eller organisations handlingar påverkar möjligheterna för framtiden. Varje gång
en handling ska utföras uppstår frågan om valmöjligheter, att välja mellan olika sätt att agera,
vilket i sin tur ger möjlighet att bedöma sannolika resultat av agerande på olika sätt.17

Besluten innebär ett val mellan alternativ som har både positiva och negativa konsekvenser.
Forskning har visat att människor ofta använder förenklade beslutsstrategier som ofta är
förnuftiga men som i enstaka fall leder till grovt felaktiga resultat.18 I fall då en handling ger
negativa konsekvenser för miljön är det önskvärt för samhället att försöka förändra denna
handling. Huruvida en påverkan på människans inställning kommer att leda till en förändring
är dock långt ifrån säker. Vad beror då detta på, hur fungerar miljömedvetenhet och
beteenden? Är det så att miljömedvetenhet automatiskt leder till ett ”miljövänligt” handlande
eller styrs ens handlingar av andra saker? Varför gör vi ofta som vi inte borde göra? Vad
händer mellan ord och handling, mellan teori och praktik, mellan avsikt och genomförande?
Detta är några frågor som jag ska titta närmre på under detta avsnitt.

2.1.1. Bakomliggande faktorer
En människas åsikter, attityder och handlingar bestäms av en rad olika faktorer. Vissa är
beroende av genetiska faktorer och andra skaffar vi oss efter egna eller andras erfarenheter.
Genom egna erfarenheter och det sociala nätet samt genom information bildar vi oss åsikter
om och får attityder19 till en mängd olika företeelser.20 De attityder och värderingar som
individer utvecklar bygger på tre grundkomponenter nämligen kunskap, känsla och
handlingsberedskap. Kunskapen är beroende av bland annat mängden kunskap och kunskapen
i förhållande till attitydobjektet. Känslan varierar efter skalan gilla – ogilla och
handlingsberedskap sammanfattar det individen säger sig vilja göra i förhållande till
attitydobjektet. Denna attitydteori utgår från att alla individer strävar efter samstämmighet och
harmoni mellan de tre grundkomponenterna. Kunskap som individen värderar positivt bör
leda till en positiv känslomässig inställning och en beredskap att handla därefter. Och en
kunskap som individen värderar negativ leder till en negativ känslomässig inställning osv. 21

Detta skulle innebära att om en person har en positiv kunskap om natur och miljö leder det till
en positiv känsla och en miljövänlig handlingsbenägenhet. Det fungerar dock inte alltid så
enkelt. Låt oss säga att personen samtidigt har en positiv kunskap och känsla till bilen. Då
kommer det att uppstå en negativ samklang mellan miljö och bil. Och eftersom alla individer
strävar efter samklang mellan dessa tre komponenter kommer antingen kunskapen eller
beteendet att förändras.22 Vilken av dessa komponenter som kommer att förändras är dock
inte helt självklart. Det sägs att ju mer miljömedveten man är desto högre är sannolikheten att
ens handlingar och beteenden blir mer miljöanpassade. Detta låter ju väldigt rimligt, men vad
som är ett problem är att vi många gånger handlar omedvetet, oavsett grad av
miljömedvetenhet, och gör saker utan att egentligen tänka över situationen. Detta visar på att
vi ofta handlar emot vår teoretiska kunskap vilket leder till att det blir svårt att gå från gamla
insikter till nya till att slutligen ändra beteende därefter.23 Att människor ofta handlar utan att

                                                
17 Khakee (2000), Samhällsplanering, s 15.
18 Hans (1997), s 131.
19 Attityd  är ett allmänt begrepp som avser en varaktig beredskap att förhålla sig på ett visst sätt. Attityder visar
sig i personens åsikter och beteenden och är av svårförändrad karaktär. Se Wiio (1976), kap 1.
20 Wiio (1976), Kommunikation – vad är det? kap 1.
21 Lindén (1995), Människa och miljö, s 30-50.
22 Ibid.
23 Hansson m.fl. (1997), s 8.
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reflektera över valmöjligheter beror oftast på att de handlar enligt sina vanor. En vana uppstår
när en handling som från början föregicks av medvetna överlagda beslut upprepas och blir
automatiserad.24 Vanor är svåra att bryta och vanans makt är oftare starkare än
kunskapens/attitydens och ju djupare rotad en vana är hos en människa, desto effektivare
fungerar den som ett hinder för beteendeförändringar.25

Ytterligare en faktor som bestämmer en människas attityder och beteenden är hennes
normer. En norm är ett påbud eller ett förbud som gäller inom en grupp. Individer är
medlemmar i många olika slags grupper vilka har påverkan på individens värderingar och
handlingar. Hur de andra medlemmarna lever och vilka attityder och värderingar de uttrycker
förs vidare och påverkar, mer eller mindre, andra individer.26

Attitydens inverkan på beteendet är ett väldiskuterat område, men ännu verkar det inte
råda någon konsensus i frågan. 27 Det finns andra faktorer som kan påverka beteenden i lika
hög grad som attityden. Lindén pratar om två drivkrafter som påverkar människors
handlingar, den inre och den yttre drivkraften. 28 Den inre drivkraften inbegriper de tre
grundkomponenterna och handlar om hur individens egna värderingar, kunskap och
bedömningar av hur betydelsefullt det är att agera på ett eller ett annat sätt är. De yttre
drivkrafterna handlar om påverkan från samhällets stödjande strukturer, exempelvis tillgång
till kollektivtrafik, utbud på varor, prispolitik, bra cykelnät och så vidare. Man skulle kunna
säga att de yttre drivkrafterna är en förutsättning för de inre. I fall där de stödjande
samhälleliga strukturerna är mindre utvecklade eller motstridiga har miljöanpassningen av
enskilda människors vardagshandlingar gått betydligt långsammare. Att minska bilåkandet är
exempel på en sådan handling.29

2.1.2 Hinder och förutsättningar
Ovan nämndes att det inte finns något klart samband mellan attityd och handling. Det är alltså
ingen självklarhet att ”rätt” attityd betyder rätt handling. Det kan konstateras att vägen från
ord till handling är fylld av många slags överväganden, både påskyndande och hämmade
faktorer, som drabbar individen. Därför är det ofta skillnad på vad individen säger sig vilja
göra och vad den i praktiken faktiskt gör.30  Hans m.fl. anger några faktorer som kan
motverka att en handling förändras:
- Kunskap om en alternativ handling saknas
- Även om kunskapen finns är det ofta svårt att inte falla in i den invanda handlingen
- Att utföra en alternativ handling förefaller svårt eller negativt
- Att välja att utföra en alternativ handling har nya konsekvenser. 31

Kunskap om miljöproblem är en förutsättning för att över huvud taget börja fundera kring ett
miljövänligt beteende. Kunskapen kan vara teoretisk och/eller praktisk. Men bara för att man
har kunskapen betyder det inte att man använder den ”rätt”. 32 Med större kunskap förväntar vi
oss att människor ska ha möjlighet att formulera sina åsikter och inrätta sitt vardagliga
beteende så att de sammanfaller med en miljöanpassad livsstil. Oftast har vi dock ingen
kontroll över vilka miljöfaktorer som är betydelsefulla för olika individer eller grupper.
Kunskapen kan även finnas i olika former, nämligen teoretisk och praktisk, där framförallt
                                                
24 Hans (1997), s 133ff.
25 Bennulf m.fl. (1998), s 50ff
26 Palm & Windahl (1989), Kommunikation- teorin i praktiken, s 36ff.
27 Linderholm (1997), Målgruppen och budskapet, s 75.
28 Lindén (2001), Allmänhetens påverkan, s 46.
29 Ibid., s 47.
30 Lindén & Carlsson-Kanyama (1998), s 8.
31 Hans (1997) s, 134f.
32 Lindén (2001), s 105ff.



12

den senare kunskapstypen leder till en förändring av handlingsmönster och etablering av
miljöanpassade handlingar. 33 Det kan därför anses viktigt att den teoretiska kunskapen
omsätts till handling.
 Kunskapen är enligt Hans en grundläggande faktor för att få till en beteendeförändring,
men inte den enda. De två andra var att det förefaller svårt eller negativt att utföra en
alternativ handling eller då den nya handlingen ger upphov till nya konsekvenser. Utifrån
dessa teorier borde det inte räcka med att ge mer information och kunskap om miljöproblem
om man vill ändra beteendemönstret. Viktigare är att istället stärka människors tankar och
intentioner att genomföra miljöhandlingar, dvs stärka attitydkomponentens
handlingsberedskap.34 Det gäller att först och främst göra folk uppmärksamma på att det finns
alternativ och att framställa dem som attraktiva och enkla samt att se till att de är det. Ju
lättare det är att ändra beteendet och ju mindre ansträngningar, i prestige eller pengar, som
krävs, desto fler individer kommer att ändra sitt beteende.35 Den handlingstyp som kräver
allra minst i dessa avseende är de passiva handlingar som exempelvis inte kasta skräp i natur
eller avstå från att köpa en viss produkt. De passiva handlingarna tillhör ofta sådant man lärt
sig under uppväxten. 36 Att förändra en människas livsstil är olika svårt beroende vad man
pratar om. Att övergå från ett ”vanligt” tvättmedel till ett miljömärkt tvättmedel är inte
speciellt svårt eftersom det inte krävs någon ytterligare ansträngning att byta ett tvättmedel
och därav heller inga större beteendeförändringar. Det finns dock andra exempel där det kan
vara svårare att förändra sin livsstil, ett sådant exempel är människors val av transportmedel. 37

Den handlingstyp som är svårast att bryta är de omvärldsberoende handlingarna. Detta
skulle medföra att delar av livsstilen måste förändras. Ett exempel på detta kan vara att avstå
från att resa med bil till jobbet och istället ta cykeln. Tiden måste omplaneras, kläder bytas
och ärenden och inköp måste omplaneras. Omställningshandlingar har ofta låga samband med
miljöintresse och miljömedvetenhet, dvs både miljömedvetna och andra avstår från att agera
miljöanpassat. Så har exempelvis den vanemässige bilresenären skaffat sig bilberoende
attityder som utgör ett starkare argument för att bibehålla sitt bilbeteende. Miljöattityden blir
underordnad vanan. 38

Som sagt tidigare är det större chans att ändra beteende med praktisk kunskap än med
teoretisk, därför borde det vara viktigt att individerna åtminstone provar den nya handlingen.
De flesta människor har nämligen ett starkt mentalt motstånd mot att pröva nya saker. Ett sätt
att få människor att prova exempelvis cykla till jobbet eller att ta bussen en gång i veckan är
att locka med någon slags belöning. Det är nämligen konstaterat enligt SIFO att
handlingsbenägenheten är störts då individerna själva vinner något på handlingen. Man vill
hellre genomföra åtgärder där man direkt eller på relativ kort sikt kan avläsa ett resultat än
mer indirekta och mer långsiktiga åtgärder. Varje förändring av beteende måste därför få
feed-back. Vinsten kan vara ekonomiska vinster i form av ökad turtäthet, billigare
biljettpriser, rabatter mm.39 Förhoppningen är ju då att denna handling som från början
föregicks av prova- på syfte, upprepas och slutligen blir till en ny vana.

                                                
33 Lindén & Carlsson-Kanyama (1998), s 9f.
34 Lindén (1995), s 55.
35 Hansson m.fl. (1997), s 8.
36 Lindén & Carlsson-Kanyama (1998), s 15f.
37 Bennulf m.fl. (1998), s 1.
38 Lindén & Carlsson-Kanyama (1998), s 16f.
39 Ibid., s 8-14.
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2.2 Trafik och miljö - attityder och beteenden
En viktig kunskap som krävs när man ska försöka sig på att förändra individers attityder och
beteende till bilism, är kunskaper om hur medborgarnas transportbeteende och deras
miljöattityder ser ut och varför de agerar som de gör. Om till exempel ingen svensk uppfattar
bilen som en miljöbov kanske kommunikationen måste ske på ett annat sätt än om många
svenskar har en hög beredskap att ställa bilen. 40

Det sägs att svenska folket är mycket engagerade för miljöfrågor. Enligt en
undersökning är 80% av Sveriges befolkning mycket miljömedvetna.41 Högst på svenskarnas
lista över miljöproblem ligger problem som är belägna långt bort med långsiktiga
konsekvenser som till exempel de klimatförändringar som de växande ozonhål och de
krympande regnskogarna förväntas ta med sig. De mer vardagsnära miljöproblemen som
exempelvis bilanvändning anges ligga betydligt lägre ner på svenskarnas problemlista.
Miljöhot i form av bland andra oljeutsläpp, ozonskiktet, kärnkraftsavfall och kemikalier
uppfattas dock som ganska stora och viktiga42 vilket torde vara en förutsättning för
miljövänligt handlande då ju allvarligare miljöproblemet förefaller, desto större bli
motivationen att handla.43

Idag används bilen vid 60% av alla resor och hälften av dessa bilresor är kortare än fem
kilometer. Två tredjedelar av dem som använder egen bil anser att biltrafiken är dålig för
miljön, men det finns inga större tecken på att människorna skulle vilja minska bilismen  i
framtiden. 44 Detta skulle kunna förklaras med att majoriteten av svenska folket anser att bilen
är en nödvändighet för det moderna samhället.45 Sättet att resa är, som nämndes i föregående
avsnitt, i hög grad omvärldsberoende och människor tar bilen i stor utsträckning utan att
reflektera över valet av färdmedel, det vill säga vanemässigt.46 Vad bilen betyder för
människan spelar förstås stor roll. Bilens betydelse för människan har förändrats under årens
gång. Till en början var bilen överklassens symbolobjekt och en symbol för den ”moderna
människan”. På 60-talet blev den till folkets bil och idag har bilen en väldigt stor symbolisk
betydande roll för människor i Sverige.47 Bilen är inte längre endast ett transportmedel utan
kan även vara en hobby, ett bevis på rikedom, ett uttryck för personlighet, en plats för socialt
umgänge eller en plats där man får tid för sig själv. Vidare associeras bilen ofta till bland
annat frihet, status och bekvämlighet.48  Att byta bort frihet och bekvämlighet (bil) mot väntan
och trängsel (buss) är därför ingen lätt uppgift. Det krävs förmodligen mer än bara
information om bilens negativa konsekvenser för att få till ett ändrat trafikbeteende.

Attityden till bilism och inställningen till de effekter bilism har på miljön har stor
betydelse för hur individen ser på sitt bilanvändande. De som har negativa känslor till bilen
eller en negativ attityd till bilism tenderar att vara mindre benägna att ta bilen och omvänt, de
som har positiva känslor till bilism är mindre benägna att byta bort bilen mot annat
färdmedel.49 Attityder skiljer sig dock mellan olika grupper av människor. Människor med
”gröna” åsikter tenderar att handla mer miljövänligt än människor med mindre gröna åsikter

                                                
40 Palm (1994), Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångspunkt, kap 4 och 5.
41 Lindén (2001), s 33.
42 Se bl.a. Lindén & Carlsson-Kanyama (1998), s 7-8 och Bennulf m.fl. (1998), s 22.
43 Nilsson (1995), s 13-14.
44 Bennulf m.fl. (1998), s 21ff. och Mårtensson. (2000), Vardagsliv och miljö i vår tids stockholmshushåll  i
Utvägars årsrapport 2000, Vägar till hållbar utveckling - beteenden, organisationer, strukturer, s 6.
45 Bennulf m.fl. (1998), s 23.
46 Ibid., s 8-14.
47 Se bl.a. Tengström (1991), s 73f. och Lindén (1995), s 86.
48 Hans (1997), s 150.
49 Bennulf m.fl. (1998), s 51.
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gör.50 Andra faktorer som spelar roll för hur mycket bil man åker är bland annat kön, ålder,
inkomst och bostadsförhållande.51

2.2.1 Bilism som socialt dilemma i vikten av samarbete och kommunikation
En god förklaring till att människor inte handlar miljövänligt kan sökas i teorier om sociala
dilemman. 52 En faktor som kan förmå människor att agera mer miljövänligt är benägenheten
att agera för allmännyttan. Egennyttigt val lönar sig alltid för den enskilde, oavsett vad andra
gör. Men om tillräckligt många väljer efter egennyttan kommer alla att förlora, det blir ett så
kallar socialt dilemma. Flera miljö- och samhällsproblem är av denna art, bland andra
bilåkning. 53 Den enskilde bilistens utsläpp är inte särskilt stort, men utsläppen från alla bilar
är allvarligt. Så länge andra inte minskar sitt bilåkande behöver inte jag heller det eftersom
mina åtgärder inte bidrar till någon märkbar nytta och samtidigt mister egennyttan med att
köra bil. 54

Så länge man är medveten om att bilism är ett socialt dilemma kan man agera utifrån
det. Det gäller att få människor att inse det ömsesidiga beroendet som råder mellan aktörer, att
förstå att deras handlande har effekter på ett större perspektiv. Flertalet människor kanske vet
att miljön påverkas negativt av deras bilåkande, men beslutet att ta bilen kanske inte är ett val
mellan att samarbeta eller avstå. Snarare tar man bilen av gammal vana. Insikten om
ömsesidigt beroende eller sammantagna effekter är inte alltid särskilt framträdande.55

Hur ska man då få människor att samarbeta i högre utsträckning? Kommunikation
spelar en avgörande roll för att skapa förutsättningar för samarbete. Genom en dialog kan
gruppmedlemmarna samordna sina val och utforma en effektiv strategi. 56 Vidare är
gruppidentiteten viktigt för ett gott samarbete.57 En bra fungerande grupp där individen
känner sig delaktig och där den kan lita på sina gruppmedlemmar ökar sannolikheten för att
individer tar hänsyn till kollektivets intresse. Det kan vara en poäng med mindre grupper (ca
sex personer) eftersom det ökar samarbetet då man i mindre grupper upplever ett större ansvar
och att den egna insatsen har större betydelse. Dessutom minskar anonymiteten. Direkt
kommunikation är också en fördel med mindre grupper, att gruppmedlemmarna kan tala
direkt till varandra vilket ger effektivitet och högre förtroende.58

                                                
50 Hydén m.fl. (1994), s 13-28.
51 Flera undersökningar visar bland annat att kvinnor är mer kritiska till bilism än män. Kvinnor är även mer
oroade över miljöförstöring än män och män kör i större utsträckning bil till jobbet eller affärer. Som mest reser
människor i åldern 24-64 då man är yrkesaktiv. Bilen är det dominerande färdmedlet inom alla åldersgrupper och
för alla typer av resor. Se bl.a. Bennulf m.fl. (1998).
52 Se bl.a. Biel (1999), Vägar till hållbar utveckling  och Hans  (1997), s 137-142.
53 Hans (1997), s 137-142.
54 Ibid.
55 Biel (1999).
56 Ibid.
57 Se bl.a. Biel (1999) och Hans m.fl. (1997), s 130f.
58 Ibid.
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2.3 Kommunikation
Kommunikation är ett mångtydigt och spritt forskningsområde som ligger mellan olika
etablerade vetenskaper såsom kommunikationspsykologi, psykolingvistik, massmedier,
kommunikationseffekter och så vidare. Denna analys kommer främst att studera den allmänna
systemteorin och den mänskliga kommunikationen, det vill säga kommunikation mellan
människor.59  Med kommunikation menas här ett ömsesidigt utbyte av information. Jag skiljer
på information och kommunikation då information är mer en envägskommunikation - tala till
och kommunikation en tvåvägsprocess – tala med. Informationens uppgift är att undanröja
oklarhet och ge underlag för ett beslut. Kommunikation fungerar mer som en dialog där
människor motiveras lättare då de känner sig aktiva och delaktiga i kommunikationen. 60

Information bör således ses om en del i kommunikationen.

2.3.1 Kommunikationsprocessen
Kommunikation är, som sagt, ett ömsesidigt utbyte av information som påverkas av en mängd
olika bakgrundsfaktorer såsom individuella- och sociala bakgrundsfaktorer, den fysiska
miljön, störningar, återföringsmöjligheter samt även medier. Detta är samtliga faktorer som
hör ihop med individen och dess miljö och därför varierar kraftigt från situation till situation.

Modern kommunikation förutsätter följande grundläggande element för en komplett
kommunikationsprocess: 61

Sändaren – den som skickar meddelandet. Kan vara en person, ett företag eller en
organisation
Meddelande – budskapet, den bild, text eller mening som sändaren sänder ut till mottagaren
Medium – TV, radio, tidning, affischer med mera. Det behöver dock inte vara massmedier,
människan kan också fungera som ett medium och i många fall som det bästa mediet.
Mottagaren - kan vara dels den avsedda mottagaren och dels alla som tar del av meddelandet.
Effekter - den påverkan som budskapet har på mottagare, kan vara såväl önskade som
oönskade.
Återkoppling – meddelandets effekt på mottagaren kommer tillbaka till sändaren.

Det finns en mängd olika kommunikationsmodeller som beskriver
kommunikationsprocessen och hur dessa grundläggande element är sammankopplade. En är
Shannon och Weavers modell som visar kommunikationsprocessen på ett bra och
okomplicerat sätt, se figur 1.

Figur 1. Förenklad modell över kommunikationsprocessen. 62

Egen bearbetning av Shannon & Weavers kommunikationsmodell.63

                                                
59 Wiio (1976), s 59.
60 Palm & Windahl (1989), s 13.
61 Wiio (1976), kap 3.
62 Kommunikationen utgår från sändaren som skickar ut meddelandet via en kommunikationskanal.
Informationen tas emot av mottagaren som tolkar meddelandet. Effekten av meddelandet får sändaren via
återkoppling vilket kan översättas som reaktionen av meddelandet.
Se bl.a. Palm & Windahl (1989), s 9; Windahl & McQuail (1979), Kommunikationsmodeller, s 18f och Fiske
(1997), Kommunikationsteorier- en introduktion, kap 1.

63 Bearbetad utifrån Windahl & McQuail (1979), s 18f.
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Vad ska man då tänka på när man ska kommunicera till en grupp människor?
Meddelandets väg från avsändare till mottagare är ofta lång och sällan okomplicerad.

Det finns många hinder på vägen och därför är osäkerheten att mottagaren ska nås av
meddelandet stor. Och för att mottagaren tagit emot budskapet är det inte säkert att det bidrar
till attitydförändring, än mindre beteendeförändring. Hela den långa vägen, från att
uppmärksamma ett meddelande till att den formar en handling förklarar Palm och Windahl i
en åtta-stegsmodell som delvis bygger på den amerikanske kommunikationsforskaren William
McGuire´s modell,64 se figur 2. McGuire´s modell överensstämmer bra med den klassiska
formeln för framgångsrik beteendepåverkan, AIDA(S)-modellen som står för Attention
(uppmärksamhet), Interest (intresse), Desire (önskan/begär) och Action (handling). Ibland
brukar man även lägga till ett S - AIDA(S) – för Satisfaction (tillfredsställelse).

Figur 2. McGuire´s modell av vägen till framgångsrik beteendepåverkan.
Publicerad med tillstånd från Lars Palm.65

För det första gäller det att meddelandet uppmärksammas och identifieras av mottagaren.
Masskommunikation kan då vara en metod att nå ut till invånarna. Masskommunikation har
stor betydelse i dagens samhälle och den inverkar i hög grad på vad medborgarna gör eller
låter bli att göra.66 Människor nås dagligen av mycket information, alltför mycket för att
kunna ta till sig samtlig information. Därför måste ett urval av all information göras.67 Då
spelar meddelandets yttre egenskaper stor roll, hur meddelandet ser ut och hur det är utformat.
Viktigt att tänka på är även att mediekanal man använder sig av når så många som möjligt.68

När mottagaren väl har uppmärksammat och identifierat meddelandet kan han/hon börja
intressera sig för innehållet. Utseendet har så klart även här en viktig roll. Typsnittet och
längden på meddelandet spelar roll, likaså ska meddelandet vara enkelt, lätt att förstå och
materialet ska se nyttigt och viktigt ut. Det är även bra om mottagaren kan relatera innehållet
till sig själv, till sina egna erfarenheter attityder och behov. Nyckelord är närhet,
igenkännande, personifiering och konsekvens. Ju större mottagarens intresse är för ett ämne,
desto större omsorg ägnar hon analysen av meddelandet. Hur informationen/meddelandet ser
ut spelar stor roll, men hur snygg, rolig och häftig kampanjen än är spelar inte det någon roll
om ingen berörs av kampanjen. Det viktiga är att budskapet når fram och får den effekt på
målgruppen som man är ute efter.69 En hjälp på vägen kan vara att använda sig av olika

                                                
64 Palm & Windahl (1989), s 24.
65 Illustration från Palm & Windahl (1989), s 25.
66 Wiio (1976), s 178.
67 Ibid., s 98ff.
68 Palm & Windahl (1989), s 25f.
69 Ibid., s 27ff.
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sändare för att nå ut med budskap. Exempelvis den lokale kändisen, den lokale ledaren, den
vanliga ledaren , en expert eller den anonyme medborgaren som förebilder.70

Efter dessa steg ska mottagaren bearbeta informationen. Första steget i
bearbetningsprocessen innebär att mottagaren förstår vad han/hon förväntas göra eller inte
göra. För att mottagaren ska kunna ändra attityd om ämnet är det också viktigt att frågan
varför besvaras. Det är viktigt att få med orsaker och konsekvenser då människor upplever att
det då blir mer intressant och motiverande. När mottagaren övertygats om varför det är bra att
agera på ett visst sätt måste hur –informationen framgå tydligt. För att meddelandet ska få en
långtidsverkan måste mottagaren förmås att minnas, spara och återframkalla informationen.
Det är lättare att minnas enkla och entydiga budskap. För att mottagaren ska kunna framkalla
informationen krävs det också att han sparar den och att han minns att och vart han sparat den
Om och när sändaren har framkallat det önskade beteendet skulle processen kunna vara klar,
men om man vill att förändringarna ska bli permanenta (en vana) behövs något ytterligare.
Belöning är en metod som kan få personer att fortsätta med något. En rabattkampanj eller ett
belöningssystem på exempelvis ett företag kan vara en slags belöning. Den egentliga
belöningen är dock av symbolisk natur, en känsla av inre tillfredsställelse för att man gör rätt
– ett gott samvete.71

2.3.2 Medievalsstrategi
Palm pratar om att det finns två grundläggande medievalsstrategier som han kallar bombmatta
och organisk tillväxt. Bombmatta eller masskommunikation är en intensiv, relativ kortvarig
bombardemang av målgruppen med enkla budskap förmedlade via massmedier av olika slag,
se figur 3. Hela målgruppen nås samtidigt vid denna typ av strategi. Effekten blir i
framgångsrika fall en snabb ökning av det önskade beteendet, men ofta också en snabb
återgång till en nivå i närhet av det ursprungliga läget. Exempel på medier kan vara
utomhusreklam, TV- och radio reklam och annonser. Bombmattestrategin är mest effektiv i
början av ett projekt när det gäller att uppmärksamma.72

Organisk tillväxt eller nätverksprojekt går ut på att befintliga och nya nätverk73 utnyttjas
för att sprida information och kunskap samt motivera till aktivt bidragande Förhoppningen är
att åstadkomma en spridningseffekt, först inom nätverket, sedan från ett nätverk till ett annat
osv. Så många som möjligt ska bli engagerade i företeelsen. 74 Nätverksprojektet
överensstämmer med tvåstegshypotesen som Katz och Lazersfeld lanserade på 1950-talet.
Den går ut på att en större del av konsumenter av information och massmedieinnehåll
fungerar som rådgivare och vidareförmedlare åt en krets människor i dess omgivning, så
kallade opinionsledare, se figur 4. Den information som sprids på detta sätt tenderar att
indirekt påverka mottagaren starkare än den som når mottagaren direkt. Detta på grund av att
opinionsledaren själv väljer ut information och anpassar sitt språk för att anpassa individens
intresse och kunskap. Nätverksprojekt understryker att människor påverkas främst av vad
människor gör och inte vad de säger. Det gäller att identifiera goda exempel och se till att de
sprids inom målgruppen. Detta är en mer långsiktig strategi där förhoppningen är att
förändringen blir exponentiell. Det verkar som personlig påverkan är, har varit och kommer
alltid att förbli det överlägset mest effektiva mediet.75

                                                
70 Ibid., kapitel 15.
71 Palm & Windahl (1989), s 30ff.
72 Palm (2001), s 14ff.
73 Med nätverk menas ett antal människor som har en kommunikationsrelation till varandra, t.ex. arbetsplatser,
föreningar, skolkamrater, grannar, vänner osv. Se Palm (2001), s 15.
74 Palm (2001), s 15.
75 Norberg m.fl. (1985), Om samhällskommunikation, s 28f. och 48f.
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Figur 3. Modell av massmediernas inflytande
i samhället. Exempel på hur bombmatta kan gå till.
        = Isolerade individer i "massan"
Egen bearbetning efter Windahl & McQuail (1979).

Figur 4. Tvåstegshypotesen. Exempel på hur
organisk tillväxt eller nätverksprojekt kan gå till.
        = Opinionsledare            = Individer i social
kontakt med en opinionsledare.
Egen bearbetning efter Windahl & McQuail (1979).

2.3.3 Målgruppsanalys
För att ett budskap ska få så önskad effekt som möjligt är det viktigt att budskapet når rätt
grupp, målgrupp, av individer.76 Målgrupp eller mottagargrupp  är den grupp av människor
som man har som mål att påverka. Olika målgrupper behöver skilda budskap eftersom de har
olika utgångspunkter beroende på exempelvis individuell livsstil, inställning till
grundläggande värden och individuella karaktärsdrag. Skilda utgångspunkter gör att
målgrupperna också är olika starkt involverade i olika frågeställningar.77 Ett verktyg för att få
ut rätt budskap till rätt grupp av människor är att använda sig av målgruppsanalys. Vid en
målgruppsanalys väljer man ut en målgrupp som är relevant för projektet/budskapet av två
orsaker. Dels för att lokalisera målgrupper som är särskilt viktiga för företeelsen och dels för
att kartlägga olika målgrupper så att rätt argument förmedlas till rätt grupp.78 Om man
exempelvis vill få människor att åka mindre bil är det viktigt att man först och främst når de
som åker bil. Sedan är det viktigt att målgruppen delas upp i mindre grupper beroende på
exempelvis varför man åker bil för att  kunna anpassa informationen till de skilda grupperna.
        Den vanligaste formen av målgruppsanalys bygger på demografiska variabler, det vill
säga folkbokföringsuppgifter såsom exempelvis kön, ålder, nationalitet, utbildningsgrad,
familj och boendeform. Med hjälp av dessa variabler kan vissa grupper prioriteras och
informationen göras selektiv för större träffsäkerhet. De argument som biter på unga killar
passar säkerligen inte pensionärer. En annan indelning av målgrupper kan göras med
psykografiska variabler,  personlighet och livsstil vilket kan betyda i stort sett vad som helst,
föreningsmänniska, motor- intresserad, motionär, partyvärdinna, knatteförälder och så vidare.
En målgruppsanalys kan även bygga på personlighetsdrag; trendmedvetna, snåla, impulsiva,
försiktiga, aktiva och såvidare eller på en viss situation. 79 Hur man väljer ut grupper beror
självklart på vad det är man ska informera/kommunicera om. Det skiljer sig mellan olika
projekt och olika företeelser. Det kan vara en idé att bygga målgruppsanalysen både på
livsstilsteorier och på andra variabler då målet är att genom kommunikation påverka
kunskaper, attityder och beteenden. 80

                                                
76 Lindén & Carlsson-Kanyama (1998), s 18.
77 Linderholm (1997), s 20ff.
78 Ibid., s 25ff.
79 Se bl.a. Linderholm (1997), s 28-50; Palm (2001), s 21 och Norberg (1985), s 42f.
80 Linderholm (1997), s 37.

Massmedia Massmedia
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2.4 Sammanfattning av teori och forskningsläge
Bilen används idag vid 60% av samtliga resor och hälften av dessa är kortare än 5 kilometer.
Variationer i bilanvändningen tycks vara relaterade till såväl vanan som attityden till bilism.
Ju mer negativa människor är till bilismen desto mer beredda är de att minska bilåkandet och
ju starkare vanan är desto svårare blir det att bryta beteendet.

En människas attityder och handlingar utvecklas av tre grundkomponenter,  kunskap,
känsla och handlingsberedskap vilka är de inre drivkrafterna. De yttre drivkrafterna,
samhällets stödjande struktur, är dock en förutsättning för att man ska kunna ändra de inre. Ju
lättare det är att ändra beteende och ju mindre ansträngningar som krävs, desto fler individer
kommer att ändra sitt beteende. Den handlingstyp som är svårast att bryta är de
omvärldsberoende handlingarna. Detta skulle medföra att delar av livsstilen måste förändras.
Ett exempel på detta kan vara att avstå från att resa med bil till jobbet och istället ta cykeln.
Tiden måste omplaneras, kläder bytas och ärenden och inköp måste omplaneras. Hinder för en
beteendeförändring kan vara att nödvändig kunskap saknas, att det förefaller svårt eller
negativt att utföra en alternativ handling eller att den nya handlingen ger nya konsekvenser för
individens livsstil. Det är därför nödvändigt att individen får kunskap, inte bara veta varför
det är bra att agera på ett annorlunda sätt utan även hur man ska göra. Det gäller att informera
om vad individen har att vinna på att ändra beteende. Det är även viktigt att omsätta den
teoretiska kunskapen till praktisk kunskap eftersom den praktiska kunskapen i större
utsträckning leder till en förändring av handlingsmönster än vad den teoretiska gör.

En annan förklaring till bilens utnyttjande är teorier om sociala dilemman. Det gäller att
få människor att inse det ömsesidiga beroendet som råder mellan aktörer, att förstå att deras
handlande har effekter på ett större perspektiv. Sociala dilemman löser man enklast genom att
människor lär sig att samarbeta. Kommunikation spelar en avgörande roll för att skapa
förutsättningar för samarbete. Genom en dialog i gruppen kan man diskutera sig fram till olika
lösningar.

När man ska förmedla ett budskap till en grupp människor finns det en mängd faktorer
att tänka på. Kommunikationen är exempelvis effektivare med personlig påverkan än genom
masskommunikation då man kan tänkas att kommunikation med personlig påverkan fungerar
från gräsrotsnivå där människor känner sig delaktiga och påverkas därför lättare.
Masskommunikation har istället en tendens att verka toppstyrd med mindre personlig
inverkan. Personlig påverkan får man bland annat genom flerstegshypotesen eller med
nätverksprojekt. För att budskapet ska bli så effektiv som möjligt kan AIDA- modellen som är
den klassiska formeln för framgångsrik beteendepåverkan studeras. AIDA står för att man
måste påverka mottagaren i en viss ordning, uppmärksamhet, intresse, önskan/begär och till
sist handling. Vidare spelar budskapets yttre och inre egenskaper roll för att mottagare ska
uppmärksamma och ta till sig av innehållet. Det är viktigt att mottagaren kan känna igen sig i
problemet och därför bör kommunikationen variera beroende på gruppen man kommunicerar
till. Detta ordnas enklast genom en målgruppsanalys som har till syfte att dels lokalisera
målgrupper av särskild vikt för företeelsen och dels för att kunna designa meddelandet efter
olika grupper. Det kan vara en idé att bygga målgruppsanalyser både på demografiska och på
livsstilsteorier då målet är att genom information påverka kunskaper, attityder och beteenden.
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3. Fallstudier

Många svenska kommuner arbetar på olika sätt för en miljöanpassning av transportsystemet.81

I många kommuner har program och mål tagits fram för att minska transporternas
miljöpåverkan. I några kommuner har Vägverket, som på riksdagens uppgift skall arbeta för
ett miljöanpassat vägsystem, genomfört ett antal kommunikationsprojekt om trafik och
miljö.82 Genom att få kunskap om vilka informationsmetoder man ska ta till för en bestående
beteendeförändring vad gäller miljö och bilism är det viktigt att i konkreta fall pröva olika
kommunikationsmetoder. Detta har även gjorts i några kommuner, Vetlanda kommun var
först ut 1995.83 Ett annat projekt fast med inriktning mot trafiksäkerhet har utförts i
Lidköping.84 Vetlanda och Lidköping är båda fall där kommunikation har varit den ledande
strategin för att uppnå attityd- och beteendeförändringar. Dessa båda projekt kommer att
användas som fallstudier för denna uppsats. Fallen har studerats och jämförts för att se hur
man har gått till väga för att uppnå attityd- och beteendeförändringar till en viss företeelse och
vilka resultat det har gett hos invånarna. Vilka erfarenheter och lärdomar kan man dra från
dessa projekt? Har kommunikation varit tillräckligt som styrmedel för att uppnå attityd och
beteendeförändringar i dessa fall?

3.1 Fallstudie 1: Miljöanpassad Trafik i Vetlanda
”Miljöanpassad Trafik i Vetlanda” är namnet på ett fem år långt miljö- och trafikprojekt i
Vetlanda kommun. Projektet startade 1995 i samarbete med Vägverket och Vetlanda kommun
och avslutades således 2000. Utgångspunkten för projektet var att alla trafikanter kan göra
något. I varje situation och inför varje beslut är det möjligt att välja ett bättre alternativ ur
miljösynpunkt utan att behöva göra några tunga uppoffringar. Kommunens ansvar var att
skapa en förståelse för transporternas miljöproblem samt hur dessa kan lösas  för att driva
utvecklingen fram mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Arbetet med projektet har genomförts
som en integrerad del i kommunens lokala Agenda- 21 arbete. Projektets visionsmål var att
minska utsläppen av koldioxid på kort och lång sikt. Medlet har varit att påverka invånarnas
attityder, intentioner och beteenden framförallt med hjälp av personlig påverkan och dialog. 85

3.1.1 Tillvägagångssätt
Som medievalsstrategi använde sig Miljöanpassad Trafik i Vetlanda till viss del av
Community Intervention Programme, ett slags nätverksprojekt, som i korthet innebär att man
inom kommunen dels utnyttjar existerande formella och informella nätverk för projektets
syfte, dels skapa nya grupperingar. I Vetlanda har man också gått mycket efter AIDA-
modellen86 eller trappan för att uppnå beteendeförändringar och det har skett stegvis under
fyra faser i projektet. Den första perioden gick åt för att bygga upp projektet, bilda
projektgrupp, formulera mål och så vidare. Mest tid, pengar och energi satsades på de så
kallade resurspersonerna som skulle fungera som förebilder och opinionsbildare. Deras
uppgift var att påverka de människor som ingår i deras nätverk för att ändra sitt beteende.

                                                
81 Exempel på kommuner som jobbar med miljöanpassning av transportsystem är Vetlanda, Sundsvall, Uppsala,
Lund, Malmö och Helsingborg. Se Naturvårdsverket (2001), s 30.
82 Palm (2001), s 7.
83 Se bl.a. Vetlanda kommuns hemsida, http://www.vetlanda.se/leva/miljo/agenda21_miljoanpassad_trafik.asp,
Miljöanpassad trafik.
84 Se bl.a. Lidköping kommuns hemsida, http://www.lidkoping.se/nollvisionen/index.htm, Lidköping-En
spjutspets till nollvisionen.
85 Vetlanda kommuns hemsida.
86 Se uppsatsens avsnitt om kommunikation, s 14 och figur 2.
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Detta för att få en så effektiv personlig påverkan som möjligt. Opinionsbildarna utsågs i form
av företrädare för polisen, taxirörelsen, motorintresserade, körskolor, chefer i näringslivet,
föreningsledare, journalister med flera. Antalet resurspersoner var som mest 120 personer,
men endast 40 av dessa deltog i den utbildning som alla resurspersoner erbjöds. I den andra
perioden gällde det att uppmärksamma projektet vilket gjordes med hjälp av diverse
marknadsföring (massmedia), press, radio och TV, informationsmöten, utställningar och
särskilda arrangemang. Bland annat kontaktades chefredaktören för lokaltidningen vilket
resulterade i stor publicitet med ca 12 artiklar per år. I den tredje perioden startade ett mer
konkret samarbete mellan projektet och andra organisationer. En målgruppsanalys utfördes
för projektet och grupperna valdes ut främst genom livsstil och arbetssituation. Grupperna
som definierades var föräldrar till idrottande barn och ungdomar, motorintresserade, lång- och
kortpendlare, boende i större bostadsområden samt anställda på de större arbetsplatserna.
Vissa av dessa grupper var väldigt stora, exempelvis boende i de större bostadsområdena och
anställda på större företag, men det var avsiktligt då det var mycket kostnadseffektivt. Utifrån
dessa målgrupper kunde sedan olika aktiviteter preciseras. Ett trettiotal projekt/aktiviteter
genomfördes för att engagera olika nätverk i kommunen. Några exempel på sådana aktiviteter
eller ”events” som det kallas är lådbilsrally med pris för bästa miljölösning, miljö- och
hälsotramparna, cykelbytardag, miljököret och cykla-till-jobbet-dag. 87 Under den fjärde och
sista perioden utvecklades den tredje perioden genom att initiativet för olika aktiviteter
flyttades från projektledningen ut till företag och organisationer. Cykelaktiviteter och
hälsotrampare sattes igång runt om i staden och olika intressenter som exempelvis
motorintresserade tog egna initiativ med förhöjda skrotningspremier och kampanjdagar.88

3.1.2 Resultat
Vilka effekter fick då Miljöanpassad Trafik i Vetlanda på invånarna?

Antalet som uppmärksammat projektet har ökat under projektets gång. Vid projektets
slut anger 70% av alla Vetlandabor att de uppmärksammat projektet, främst genom
massmedia. Endast en tredjedel anger att de kom i kontakt med projektet genom samtal med
andra vilket tyder på att nätverksprojektet inte fungerat i den utsträckning som projektet
hoppats på. Uppslutningen bland resurspersonerna har varit dålig och antalet aktiva
resurspersoner har minskat under projektets gång. Genom intervjuer med resurspersonerna
kom det även fram att de inte spridit kunskapen vidare i så stor utsträckning. Endast de
resurspersoner som själva har intresserat sig för projektet har bearbetats genom utbildning och
kontinuerliga möten och man kan fråga sig varför projektledningen inte har stimulerat och
aktiverat de inaktiva resurspersonerna i större utsträckning. Detta skulle ha kunnat vara
möjligt då detta problem påpekades redan vid utvärderingen 1998.89 Trots detta pekar
utvärderingarna på att projektet varit positivt i andra avseenden. Acceptansen för projektet
ökade under projektets gång bland kommuninvånarna. Vid projektets slut ansåg 76% av de
som uppmärksammat projektet att det var viktigt och antalet som var beredda att offra något
för miljön ökade från 5% 1998 till 39% år 2000. Genom kontinuerliga utvärderingar under
projektets gång kom det fram att beteenden hos medborgarna i Vetlanda har förändrats något i
vissa avseenden. Exempelvis har andelen personer som samåkt till och från jobbet ökat från
14% 1998 till 21% 2000. Likaså har antalet arbetsresor som görs per fot eller med cykel ökat.

                                                
87 För mer information om dessa aktiviter eller ytterligare aktiviteter se bl.a. Linderholm (1998), Miljöanpassad
trafik i Vetlanda kommun: En första utvärdering av ett Community Intervention-projekt på uppdrag av
Vägverket; Jarlbro (1999), Miljöanpassad trafik i Vetlanda kommun: En andra utvärdering av ett Community
Intervention-projekt på uppdrag av Vägverket och Jarlbro (2000), Miljöanpassad trafik i Vetlanda kommun: En
tredje utvärdering av ett Community Intervention-projekt på uppdrag av Vägverket, s 13ff.
88 Palm (2001), s 11-28.
89 Se bland annat Jarlbro (1999), s 18ff och Jarlbro (2000), s 13ff.
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Cyklingen har bland annat mätts genom självrapportering där stora förändringar kan ses med
en ökning med 27 % på två år. Siffran är dock inte lika positiv om man tittar på de
cykelräkningar som utförts då antalet är ungefärligen det samma under perioden 1997 till
2000. Vad som bör påpekas är att antal cyklister är väderberoende vilket det inte har tagits
någon hänsyn till vid dessa cykelräkningar och således heller inte i resultaten. Huruvida
cyklandet har ökat eller ej anses därför mycket osäkert. Antalet kollektivtrafikanter har
dessvärre inte ökat, snarare tvärtom. Vad gäller fritidsresorna har ingen förändring kunnat
urskiljas. Detta skulle kunna beror på att många av aktiviteterna har fokuserats just på
arbetsresor. Och även cykling har det fokuserats mycket på vilket många inblandade i
projektet varit kritiska till eftersom man då inte når de motorintresserade. Det menar att de
även gäller att kommunicera om exempelvis snålkörning och samåkning. Detta kan vara ett
svar på varför antalet som tar bilen till jobbet inte har minskat utan ökat med 14%.90

Idag är projektet så gott som nedlagt och det har visats att de små beteendeförändringar
man kunde uppfatta vid projektets utvärdering har idag återgått till var det var innan projektet
startade.91

3.2 Fallstudie 2: Lidköping – En spjutspets till Nollvisionen
Lidköping – En spjutspets till Nollvisionen är namnet på ett trafikprojekt som bedrevs i
samverkan mellan Lidköping kommun och Vägverket under åren 1998 till 2001.
Medverkande i projektet var även Polisen, NTF och Götalandsregionen. Syftet med projektet
var att utveckla Nollvisionens intentioner och ge kunskap för fortsatt trafiksäkerhetsarbete.

Huvudmålet med projektet var att ingen på sikt behöver dödas eller skadas svårt i
trafiken. Metoder som användes för att nå upp till målen var kommunikation och fysiska
åtgärder. Syftet med informationsverksamheten  var att göra Lidköpings kommuns invånare
medvetna om Nollvisionen och att förändra attityderna och beteendet hos Lidköpings
kommuns innevånare, i enlighet med nollvisionens intentioner. Projektet tryckte på att det inte
räckte med att fokusera på aktiviteter, broschyrer, hemsida och annonser utan att
kommunikation och dialog  var viktigt för att människorna skulle ta till sig budskapet och
kunna ändra attityder och beteenden. Masskommunikation och dialog blev huvudmetoderna
för projektet.92

3.2.1 Tillvägagångssätt
Hur gick man då tillväga i Lidköping för att få medborgarna att ändra sitt beteende med hjälp
av kommunikation?

Innan projektet satte igång med information och påverkan utfördes en
attitydundersökning om trafiksäkerhet bland Lidköpingsborna. Bred information om projektet
skickades därefter ut till kommuninvånarna och tid lades på att få projektet förankrat i den
politiska organisationen i kommunen för att få stöd åt projektet. Därefter studerades
kommunikationstrappan93 för att förstå hur människor påverkas och utifrån det kunna lägga
upp en kommunikationsstrategi. Trappan förenklades till fyra steg, känna till, förstå, acceptera
och ändra beteende, så att den skulle bli mer lättförståelig och greppbar. Målgrupper
definierades till den kommunala organisationen, myndigheter, företag, kommuninvånare,
ungdomar,  organisationer och företag samt massmedia.94

                                                
90 Ibid., s 29ff.
91 Personlig kommunikation med Carl Odelberg, projektansvarig (2002-05-07).
92 Lidköping kommun (2001), Lidköping- en spjutspets till Nollvisionen, dokument: projektledning.
93 Se uppsatsen avsnitt om kommunikation, s 15.
94 Lidköping kommun (2001), dokument: projektledning och undersökningar.
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Medievalsstrategi: För att få Lidköpingsborna uppmärksammade om projektet användes
massmedia. Media kontaktades och budskapet spreds med diverse mediekanaler, broschyrer,
hemsidan, informationsblad, annonser i den lokala dagstidningen, mässor och så vidare.
Under projektets gång fick media en stor roll och mängder av broschyrer och artiklar kom till.
Bland annat producerades hundratals artiklar i den lokala dagstidningen. Efter att
kommuninvånarna blivit uppmärksammade på projektet var det dags för dialogen att kliva in i
bilden. Tretimmars utbildningar hölls på företag och i organisationer runt om i kommunen.
Det informerades om nollvisionen, bilbälte, höga hastigheter, cykelhjälmar, bilens inre
säkerhet, stoppsträckor med mera. Projektledningen upptäckte dock tidigt att intresset inte var
så stort och att de flesta verkade likgiltiga för budskapet. En ny taktik, som kan ses som mer
målgruppsinriktad, gick ut på att skräddarsy utbildningen för olika grupper och ta den tid som
fanns till förfogande, provades. Det kunde vara på veckans personalmöte eller på en studiedag
i skolan. Dialogen ändrades också allt efter publiken och humorn togs till hjälp istället för
pekpinnen. Snart började den nya taktiken bära frukt då fler företag och organisationer bad
om mer information och tog egna initiativ. Delaktiga i projektet berättar att det var viktigt att
berätta hur och varför och komma med fakta och inte bara säga gör så här och så här. 14 000
Lidköpingsbor har deltagit i dialogen som förts i kommunen och via en enkät kunde man se
att deltagarna varit mycket nöjda med utbildningen. 95 För att nå ut till ännu fler invånare
arrangerades en mängd olika utåtriktade aktiviteter om säkerhet runt om i kommunen.
Exempelvis anordnades trafiksäkerhetsdagar på torget med aktiviteter som till exempel
demonstrationer av bland annat bilens inre säkerhet och bilbarnstolar, säker cykel och
cykelinformation, krockade bilar och Arne- påkörning, vilket innebär att dockan Arne körs på
i 50 km/ tim och man samtidigt kan jämföra bromssträckorna för 30 och 50 km/tim. Ett
stående inslag vid dessa tillfällen har också varit att Lidköpingsbon har kunnat pratat trafik
med berörda politiker och tjänstemän i Tekniska nämnden och Gatukontoret. Även mer
långsiktiga aktiviteter som cykeltävlingar och hälsotrampare drog igång. 96 Ytterligare
exempel på projekt som bedrivits  i kommunen är resepolicy, att köra säkert och miljövänligt,
räddning, vård och rehabilitering samt att byta böter mot utbildning. 97

De målgrupper som sattes upp för projektet var rätt så stora och komplexa. En grupp
som ansågs extra viktigt var ungdomar eftersom de är en mycket utsatt grupp när det gäller
trafikolyckor. Projektledningen kände att det var viktigt att möta ungdomarna på deras egna
villkor och därför samarbetade projektet med skolorna och kom fram med en strategi för just
ungdomarna. Det handlade om att engagera ungdomarna på sådant de redan var intresserade
av vilket resulterade i artiklar och en film som ungdomarna själva utförde och
fordonsstuderande fick i uppdrag att bygga en vätbil åt NTF. På så sätt fick ungdomarna göra
det dom tyckte var roligt samtidigt som de lärde sig om projektets syfte. Huruvida deras
inställning till företeelsen förändrades nämns det inget om.

Fysiska åtgärder: Förutom den kommunikativa metoden genomfördes även fysiska
åtgärder i form av bland annat ombyggnationer av övergångsställen och gång- och
cykelbanor. Lågfartsvägar med avsmalningar och förhöjda gångpassager byggdes  och
hastighetsgränsen sänktes till 30 km/h vid vissa gator. Under sommaren genomfördes ett
försök med blomlådor som fartdämpare på bostadsgator. Boende på gatorna fick tillverka
lådorna och sköta dem själva, medan kommunen stod för ritningar, reflexer och märkte upp
hur de fick placeras. Syftet med fysiska åtgärder var alltså inte bara att dämpa farten, utan
även att få människor utmed samma bostadsgata att diskutera trafik med varandra, oavsett om

                                                
95 Ibid., dokument: informationsmaterial, massmedia, besök och konferenser och undersökningar.
96 Ibid., dokument: publika arrangemang.
97 Ibid., dokument: resepolicy.
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de är positiva eller negativa till blomlådorna. 98 Kommunikationen lyckades alltså även
komma in i de fysiska åtgärderna på ett mycket bra och aktivt sätt.

3.2.2 Resultat
Vilka resultat har då projektet gett upphov till? Under hela projektet har mängder av
insändare, telefonsamtal och brev strömmat in till den lokala dagstidningen och till
kommunen vilket tyder på att projektet verkligen har uppmärksammats och även tagits del av.
Så många som hälften av Lidköpings invånare har deltagit i projektet genom dialog och
arrangemang. De utbildningar och dialoger som fördes ute i företag, organisationer och
föreningar fick mycket positiv repsons. Det visar en utvärdering som skickades ut till alla som
deltagit i utbildningen. Majoriteten tycker att besöken har lett till fortsatt diskussion kring
ämnet. Attitydundersökningen visade att antalet som känner till Nollvisionen stigit från drygt
70% till drygt 90% och antalet som dessutom känner till vad den innebär har stigit från drygt
50% till drygt 70%. De flesta angav även att de hade ändrat sin inställning till trafiksäkerhet
och även ändrat sitt beteende. Att invånarna inte bara sa att de ändrat sitt trafikbeteende utan
att de även gjort det framkom av kontinuerliga mätningar av bilbältes- och
cykelhjälmsanvändning. Antal förare som använde bilbälte ökade från 70,7% år 1998 till
80,4% år 2001. Användandet bland passagerare ökade samma period från 77,8% till 86,3%.
Cykelhjälmanvändande ökade från 11,3% till 15%, samma tidsperiod. När det gäller hastighet
har snittfarten generellt sett sjunkit. Undantaget är 70-sträckor utanför tätorten, där den stigit
något. Skillnaderna är relativt små utom på ett område: 50-vägar. Där har andelen som kör för
fort minskat med 10 procentenheter i kommunens mindre tätorter och med 3 i Lidköpings
tätort.99

Målet att förändra Lidköpingsbornas beteenden i trafiken uppnåddes inte till den grad
som var önskvärt, men projektledningen är medvetna om att det tar lång tid att ändra
beteenden och ökade därför på projekttiden med fyra år och håller på således än idag.
Projektet integrerades även i gatukontorets ordinarie verksamhet.100

3.3 Lärdomar av fallstudierna
Båda fallstudierna har arbetat med att försöka förändra människors attityder och beteenden till
en viss företeelse. I den ena fallstudien var denna företeelse trafiksäkerhet och i det andra
bilism. Tillvägagångssättet för att uppfylla dessa förändringar hos invånarna skedde med hjälp
av olika metoder, personlig utbildning och nätverksprojekt. Båda studierna visade på vikten
av att information inte var tillräckligt för att få till attityd- och beteendeförändringar. I
Lidköpings fall är det mycket positivt att projektledningen redan innan projektets start
poängterade skillnaden på information och kommunikation, att det inte räcker med broschyrer
och information utan att en dialog behövdes för att uppnå ändrade beteenden.

3.3.1 Medievalsstrategi
I enighet med tidigare teorier om kommunikationsstrategier verkar inte information ha varit
tillräcklig för att kunna påverka människors attityder och beteenden i de båda fallen. Båda
projekten använde sig av bombmattestrategin (masskommunikation) till en början för att få
projekten uppmärksammade bland befolkningen. En metod som verkade lyckad i båda fallen
då majoriteten av invånaran i båda kommunerna uppmärksammade projekten. Båda fallen var
dock medvetna om att masskommunikationen inte var tillräcklig, utan att en mer personlig
                                                
98 Ibid., dokument: fysiska åtgärder.
99 Ibid., dokument: undersökningar.
100 Personlig kommunikation med Dan-Eric Sjögren, projektansvarig (2002-04-29) eller Lidköping kommun
(2001), dokument: uppföljning.
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kommunikationsstrategi behövdes. AIDA- modellen eller kommunikationstrappan var känd
och använd vid båda projekten, men tillvägagångssättet för att påverka invånarna skilde sig åt.
Vetlandas huvudstrategi gick ut på att nå så många som möjligt via nätverksprojekt. Ett 40-tal
personer utbildades för att sedan sprida informationen vidare genom dialog med de individer
som ingår i sitt nätverk. Nätverksprojekt har ett bra syfte då många personer från olika
företag, organisationer, föreningar och delar av kommunen ingår. Handlandet blir från
gräsrotsnivå där människor kan känna sig delaktiga på ett större plan än vid toppstyrning.
Nätverksprojektet i detta fall blev dock inte så framgångsrikt som väntat på grund av
svårigheterna med att rekrytera inflytelserika personer i projektet samt att engagera och
entusiasmera de befintliga resurspersonerna. Endast en tredjedel av de som uppmärksammade
projektet nåddes genom nätverksmetoden, det vill säga genom samtal med andra. Majoriteten
av invånarna kom i kontakt med projektet via massmedia.

I Lidköping var metoden för att påverka att gå ut och hålla mindre specialsydda
utbildningar i olika företag, organisationer och så vidare. Över 4000 personer deltog i dessa
utbildningar som fick mycket positiv kritik. Bra att budskapet i utbildningarna lades på sådan
nivå att mottagaren kunde identifiera sig med projektet.

Båda fallen använde sig av olika aktiviteter för att nå och engagera fler människor.
Detta skulle kunna ses som ett försök, i enhet med tidigare undersökt litteratur, att omsätta
den teoretiska kunskapen till praktisk kunskap. Detta för att även öka individernas
handlingsbenägenhet att ändra exempelvis sitt val av transport. Prova-på-events kan även vara
bra för att ge människorna en spark i baken och inse att det kanske inte var så omständligt att
prova något nytt. Störts vikt verkar dock aktiviteterna varit för projektets uppmärksamhet då
aktiviteterna har bidragit till att fler människor kommit i kontakt och engagerats i projektet.

3.3.2 Vikten av målgruppsanalys
Båda projekten använde sig, mer eller mindre av målgruppsanalyser för att hitta de viktigt
grupperna i kommunen. I Vetlanda fallet nämndes att det är viktigt att människorna känner
igen sig i budskapet och känna att de kan hjälpa till att påverka. Hur- och varför- information
är viktigare än att bara säga ”gör så här och så här”. Därför bör informationen och dialogen
läggas på målgruppens nivå.

Lidköping hade nog vunnit mer på att, förutom att identifiera de olika målgrupperna,
även designat budskapet efter målgruppen för större effekt på attitydpåverkan. Vetlandas
målgrupper var tämligen stora vilket inte nödvändigtvis behöver vara negativt, men grupperna
skulle ha kunnat delas in i mindre grupper för större pricksäkerhet i kommunikationen. Båda
fallen skulle även ha kunnat vinna mera på att dela in grupperna i ännu mindre grupper för ett
bättre och effektivare samarbete inom gruppen. Grupperna definierades i Vetlanda främst
genom livsstil och arbetssituation och i Lidköping genom demografiska variabler. En
förklaring till det kan vara projektens skilda syften. Hur människors miljöbeteende ser ut kan
bero mer på livsstil och hur trafikvettet ser ut beror mer på exempelvis ålder och kön.

3.3.3 Effekter på invånarnas attityder och beteenden
Huruvida fallen uppnådde de uppsatta målen, att få människorna att ta mera miljöhänsyn i
deras transportval och att köra säkrare i trafiken, kan diskuteras. I Vetlandafallet
uppmärksammade många projektet, dock hade de flesta kommit i kontakt med projektet via
massmedia och det kan betyda att de endast uppmärksammat projektet och inte intresserat sig
eller blivit påverkade av budskapet. Det som ses positivt är att relativt många har ändrat sin
handlingsbenägenhet, att de kan tänka sig offra sig för miljön. Mätningar har även visat att
samåkning och eventuellt antalet cyklister har ökat vilket är mycket positivt. Trots dessa
tveksamma ökningar måste projektet anses aningen misslyckat då antalet bilister i kommunen
ökade och antal kollektivtrafikanter minskade. Nu står det även klart att projektet var
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tidsmässigt för kort och att de konstaterade beteendeförändringar som faktiskt uppnåddes inte
blev bestående då de relativt snabbt efter projektets slut återgick till ursprungsläge.

I Lidköping däremot har tidsaspekten tagits på allvar då projektet förlängdes med fyra
år och samtidigt integrerades i kommunens dagliga verksamhet. Såväl invånarna dem själva
och kommunens egna trafikmätningar visar på att vissa attityd- och beteendeförändringar har
skett på några områden. Genom projektet har kunskaperna om nollvisionens existens och
innebörd ökat kraftigt och bättre bältes- och cykelhjälmsanvändning har kunnat konstateras.
Hastigheterna på vägarna är dock ungefär desamma.

Resultaten av de båda fallen är något skiftande. Kommunikationen i Lidköping verkar
haft större framgångar än vad den hade i Vetlanda. För att kunna fastställa vad det beror på
skulle fler undersökningar få lov att göras, men utifrån de resultat som framkommit i
fallstudierna kan det spekuleras kring några faktorer som kan ha spelat roll.

En förklaring skulle kunna bero på vilken medievalsstrategi som använts, att
nätverksprojektet inte skulle vara lika effektiv som personlig utbildning är. Detta är självklart
helt ömöjligt att veta enbart utifrån denna studie, men det skulle kunna vara en förklaring. En
annan förklaring kan vara projektens ämnesområde. Att det är svårare att förändra vissa
företeelser framkom tidigare i uppsatsen. Det kan vara så att människor har större intresse för
trafiksäkerhet än vad de har för miljöproblem. Att sänka hastigheten eller att ta på sig bilbälte
kan också verka mindre uppoffrande och mer viktigt än vad det är att byta bort bilen mot
exempelvis cykeln. Vad vi även vet är att projekttiden var för kort i båda fallen. Om
effekterna sett annorlunda ut om tiden varit längre är dock ingen säkerhet. Det kan ju även
vara så att projekten, i synnerhet Vetlandaprojektet, lade för mycket tid och pengar på
massmedia och för lite på personlig påverkan. Budskapen verkar inte ha nått tillräckligt
många personer på djupet. För bara för att många kom i kontakt med projekten betyder inte
det nödvändigtvis att invånarna tog till sig av budskapet. Att det tar tid att förändra
omvärldsberoende beteenden har ju konstaterats i teoridelen. Man måste låta projekten få ta
tid och fortsätta med uppföljning även efter projektets slut. Att låta projektet, efter
projekttidens slut, ingå i kommunens dagliga verksamhet och på så sätt ge projektet evigt liv
verkar förnuftigt då det är sådana viktiga områden som miljö och trafiksäkerhet. Detta är ju
inga tillfälliga problem som man löser med en kampanj. Och det är väl ingen vits med en
kampanj som endast ger upphov till tillfälliga beteendeförändringar. Det man vill uppnå är en
effektiv kampanj med resultat som bestående attityd- och beteendeförändringar.

Vad som konkret har bidragit till de attityd- och beteendeförändringar som man faktiskt
kunde urskilja vid de båda fallen är svårt att säga. Om det var kommunikationsinsatserna,
aktiviterna, de fysiska åtgärderna i Lidköpings fall eller en blandning av dessa kan inte svaras
på enbart utifrån dessa fallstudier. Fler studier av kommunikationsprojekt skulle behövas för
att besvara den frågan, men man kan misstänka att effekterna kommit av en blandning av
dessa åtgärder.
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4. Analys och diskussion

Något som kommer fram genomgående i hela uppsatsen är att det inte verkar vara någon
enkel sak att ändra människors attityder och beteenden till en viss företeelse. Det verkar dock
vara olika svårt beroende på vilken företeelsen är. Att ändra människors beteende till bilism
verkar emellertid vara en svår företeelse att förändra. Forskning visar att det har bland annat
med bilens betydelse att göra. Bilen förknippas med så mycket mer än bara ett färdmedel,
förutom att det går snabbt och enkelt att ta sig fram, associeras bilen ofta till frihet och
bekvämlighet vilket kollektivtrafiken har svårt att tävla mot. Att ta bilen är även en stark vana
och ju starkare vanan är, desto svårare blir det att bryta den. Dock tror jag att det inte är någon
omöjlighet att få människor att åka mindre bil, frågan är bara vad som krävs för att nå dit.
      Syftet med uppsatsen har varit att klargöra om och hur kommunikation som styrmedel
kan förändra människors attityder och beteenden till miljöproblemet bilism vilket jag har
tänkt försöka mig på att besvara i uppsatsens avlutande kapitel. Först diskuteras det kring
frågan om kommunikation är tillräcklig som styrmedel utifrån de slutsatser som jag dragit från
befintlig teori och från de båda fallstudierna. Sedan kommer frågan hur kommunikation som
styrmedel kan påverka attityder och beteenden att diskuteras.

4.1 Är kommunikation tillräckligt som styrmedel
för att få människor att åka mindre bil?

Innan jag går in på att försöka mig besvara denna frågeställning känns det väsentligt att
diskutera innebörden i ordet kommunikation. Eftersom kommunikation har visats, utifrån
teori och empiri, vara ett mångsidigt verktyg som kan användas på många olika sätt, är det
svårt att uttala sig om kommunikation är tillräckligt som metod eller ej. I uppsatsen har det
talats om främst två kommunikationsstrategier, den toppstyrda bombmattestrategin eller
masskommunikation (information) och den från gräsrotsnivå mer personliga
påverkningsstrategin organisk tillväxt (kommunikation). Utifrån fallstudierna visade det sig
att masskommunikation var en bra metod att snabbt och effektivt uppmärksamma ett projekt
på, men då masskommunikation inte ger någon djupare kunskap eller känsla bör den nog
endast användas till att just uppmärksamma exempelvis ett projekt. Genom att istället föra en
dialog med personlig påverkan ökar möjligheten till att bearbeta den information man får och
på så sätt kunna förändra beteendet. Det är följaktligen viktigt att skilja på olika
kommunikationsstrategier när man pratar om vilken potential kommunikation har som
styrmedel. Fortsättningsvis innebär kommunikation en kombination av dessa två strategier när
det resoneras huruvida kommunikation som styrmedel är tillräckligt, för att förändra
människors attityder och beteenden till bilism, eller inte.

4.1.1 Att förändra attityder och beteenden med kommunikation
Kunskap, känsla och handlingsberedskap är tre faktorer som påverkar människans attityder
och beteenden. Utifrån fallstudierna kan man dra slutsatsen att genom kommunikation får
människor den kunskap som borde behövas för att förändra attityden till bilism. Och med det
menas inte att individen kommer att ändra sin attityd så fort kunskapen infinns, utan att
attityden kan komma att förändras. Vid de fall där attityden förändras i enhet med kunskapen
betyder inte det att beteenden också kommer att förändras, men de kan komma att göra det.
Bestående beteendeförändringar är ofta ännu svårare att uppnå än vad det är att få attityden att
förändras. Som drivkraft betraktad är information en drivkraft som leder till långsamma
förändringar och det är lättare att få människor att inse att man måste ändra sig, det vill säga
påverka attityder, men betydligt svårare att få dem att genomföra förändringar i vardagslivets
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handlingsmönster och livsstilar. Ju mera vanemässigt och väl integrerat en handling är i sättet
att leva, desto mera långsam är frivilligvägen. På kort sikt är därför ekonomiska och
administrativa styrmedel säkerligen mer effektiva på beteendeförändringar än vad
kommunikation är, eftersom de har en mera omedelbar och påskyndande förändringspotential
än vad kommunikationen har.101 Vad gäller attityder däremot verkar inte ekonomiska
styrmedel ha samma effekt som kommunikation har. Med exempelvis bensinskatt tvingas
människor, mer eller mindre, att minska sitt bilåkande vilket leder till en beteendeförändring.
Däremot förändrar dessa påtvingade styrmedel antagligen inga attityder. Kanske rent av tvärt
om. När människor tvingas ställa om sig för en företeelse de inte har en positiv attityd till tror
jag att den ursprungliga attityden kommer att stärkas istället för att förändras. Det blir en
förstärkt negativ attityd till företeelsen, alltså motsats till vad det är tänkt budskapet ska ge
upphov till. Och beteendeförändringar som resultat av ekonomiska styrmedel har en tendens
att bli väldigt kortvarig eftersom människor har en tendens att anpassa sig till prishöjningar
vilket betyder att beteendeförändringen kommer att återgå till ursprungsläge. Kommunikation,
i form av personlig påverkan, som styrmedel tror jag däremot är det effektivaste medlet för att
få till attitydförändringar, och positiva sådana. Detta på grund av att människor, genom
dialog, får kunskap och förståelse om exempelvis bilismens negativa konsekvenser på
människa och miljö samt vad individen själv har att vinna på att förändra sin attityd. Med
kommunikation kan man även med hjälp av målgruppsanalyser få personligare påverkan
genom att budskapet designas efter målgruppens kunskap och behov. Beroende på vilken
målgrupp man har inriktat sig på gäller det ju att försöka hitta det skäl som gör att de inte
cyklar eller åker buss till exempelvis skolan eller jobbet. I vissa fall kanske det gäller att peka
på individuella vinster i form av ekonomi eller hälsa, medan andra kanske bara behöver få en
kick i baken för att komma igång. Med hjälp av kommunikation skulle problemen även kunna
lösas från en annan vinkel, nämligen genom teorier om det sociala dilemmat. Genom att man
delar in varje målgrupp i mindre grupper ökar sannolikheten för att gruppsämjan blir god och
att individen därav tar hänsyn till kollektivets intresse. Genom en dialog i gruppen kan man få
individen att inse det ömsesidiga beroendet som råder mellan de olika gruppmedlemmarna
och på så sätt börja agera efter allmännyttan istället för egennyttan.

De attitydförändringar som sker på grund av kommunikation torde även ha större chans
att bli bestående då de har förändrats på frivillig basis. Och om man med kommunikationens
hjälp lyckas ändra attityden är det, om inte en säkerhet, i alla fall en god möjlighet även för att
få till en beteendeförändring.

4.1.2 Vikten av praktisk kunskap
Eftersom bilismen är omvärldsberoende och att välja ett annat färdmedel framför bilen skulle
innebära stora uppoffringar för individen tror jag inte att kunskap om bilismens negativa
konsekvenser ensamt har potential nog att förändra människors bilanvändning. Ovan nämndes
att även känsla och handlingsbenägenhet var två viktiga faktorer för att utveckla attityder och
beteenden. Den teoretiska kunskapen, som individen fått genom informationsinsatser, behöver
därför kompletteras med praktisk kunskap eftersom den praktiska kunskapen i större
utsträckning leder till en förändring av handlingsmönster än vad den teoretiska kunskapen
gör. Det kan göras, som i de båda fallstudierna, med hjälp av diverse aktiviteter där
människorna får prova på ett nytt beteenden en viss tid. Exempel på aktiviteter när man vill få
människor att åka mindre bil kan vara cykla-till-jobbet/skolan-kampanjer, cykeltävlingar,
vandrande skolbuss, gratis kurs i ECODriving och samåkning. Människor lyssnar nämligen
mer på vad någon gör än på vad de säger. Genom att människor frivilligt ställer upp i
exempelvis en cykeltävling på jobbet, individuellt som i grupp, där det gäller att cykla så
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många gånger på ett år som möjligt får man ändå individerna att prova. Och då kan det visa
sig att det faktiskt inte var så jobbigt och uppoffrande som man trott utan att man håller kvar
vid den nya vanan även efter tävlingens slut. Det är i alla fall större chans är om de inte börjar
alls.

4.1.3 Alla problem är inte enbart kommunikationsproblem
Hur mycket man än skulle vilja att miljöproblemen skulle lösas av människornas egna vilja att
lägga om livsstil är det att vara naiv. Den fria viljan är naturligtvis att beakta, men samtidigt
betyder det att man helt och hållet placerar ansvaret för miljön i enskilda individers händer
vilket kan vara en farlig väg eftersom individen i alltför hög grad saknar drivkraft för att ändra
sitt beteende så att det blir mindre miljöskadligt. Individen väljer själv vilken information den
vill ta emot och det finns ingen som helst garanti på att individen ska välja miljöinformationen
framför en annan. Osäkerheten med att en informations- eller kommunkationskampanj ska
lyckas är mycket stor då kommunikation inte är någonting lätt. Detta visar exempelvis de
båda fallen. Det finns många hinder för att en informationskampanj ska få den effekt som är
tänkt. Meddelandet når inte mottagaren, det observeras inte, det drunknar i störningar,
mottagaren förstår inte meddelandet, mediet kan vara olämpligt och så vidare. Därför kan
kommunikationen ses som otillräcklig som styrmedel och kanske eventuellt bli mycket
kostsam då kampanjer av olika slag inte får den effekt som är tänkt.

Det är heller inte rimligt att försöka lösa alla problem med kommunikation eftersom alla
problem helt enkelt inte är kommunikationsproblem. Alla miljöproblem beror till exempel
inte på människors livsstil  och okunskap om miljöproblemens konsekvenser. Därför kan inte
heller dessa problem lösas med kommunikation. Bilism som miljö- och samhällsproblem har
visat sig vara ett problem som inte endast är ett kommunikationsproblem, utan även beroende
av andra samhälleliga faktorer.

Utifrån analysen av tidigare forskning framgår det att för att bilisten överhuvudtaget ska
välja bort bilen gäller det att samhällets stödjande struktur, tillgängligheten och
förutsättningarna för en beteendeförändring är god. Ju större konsekvenserna är för en
beteendeförändring desto svårare kommer det att bli att genomföra den. Hur mycket vi än
skulle vilja att beteendeförändringarna kom utan några som helst ändringar i vara sig, lagar
och regler eller i samhällsplaneringen är nog det att vara aningen optimistisk. Det gäller att
förändra attityder och beteenden i rimliga förhållanden. Att få någon att börja cykla till jobbet
om det innebär att trängas på en smal 90 km/h- väg är inte rimligt. En förutsättning för att
individerna ska kunna ändra sitt eget handlande är att de yttre materiella faktorerna är
tillfredsställda. Det vill säga för den som överväger att cykla till jobbet istället för att åka bil
måste cykelförhållandena vara goda. En utvecklad och säker cykelbana är exempel på en
förutsättning för att ändra beteendet. Likaså måste kollektivtrafiknätet tillfredsställa de som
överväger att börja åka kollektivt. Bra tider och avstånd till busshållplatsen och det får heller
inte kosta mer än vad bilen gör. På så sätt krävs mer än bara information och kommunikation
för att förändra beteendet, nämligen en utvecklad infrastruktur. I fallstudien om Lidköping
konstaterades att kommunikation inte var tillräckligt utan att fysiska åtgärder också måste till.
Fysiska åtgärder har varit och kommer säkerligen även att fortsättningsvis vara viktigt
eftersom det skapar de grundläggande förutsättningarna för att resenärerna ska tycka det är
attraktivt att välja de miljöanpassade ressätten.

4.1.4 Samhällets ansvar
Vad vi inte får glömma när vi pratar om bilism som miljöproblem är att svaret på den ökande
fordonstrafiken inte bara är beroende på den enskilde individens livsstil. Svaren finns även att
finna hos den fysiska samhällsplaneringen av våra städer. Vägarna görs allt bredare, rakare
och genare för ökad säkerhet, och samtidigt ökar hastigheten. Går det snabbare att resa ger det
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en möjlighet att resa mer och längre. På så  sätt ger den ökade hastigheten också en ökad
trafik på våra vägar. Vårt samhälle bygger idag på ett bilsamhälle med stora köpcentrum
utanför staden, vilket betyder att vi måste röra på oss mer för att få del av samhällets olika
aktiviteter. Detta betyder också att tillgängligheten minskar. Utspridningen gör att vi får allt
längre till olika aktiviteter och därmed sämre tillgänglighet.102 Intressen för bilism är även
mycket större och starkare än intressen för exempelvis kollektivtrafik. Bilsektorn har
exempelvis mycket större betydelse för den svenska ekonomin än kollektivtrafiken. Detta på
grund av bland annat antal sysselsatta i branschen och den svenska exporten. 103 Samtidigt som
information om bilismens negativa sidor kommer ut i samhället sprids även mängdvis med
bilreklamer med det motsatta budskapet. Detta är självklart lika stora hinder för ökad
miljövänligt handlande som människornas felaktiga beslut är.

En annan teori som jag tror kan förklara varför människor, trots sin kunskap om bilism
som miljöproblem, inte agerar miljövänligt i större utsträckning är det växande avståndet
mellan människor och natur. 90 % av Sveriges befolkning bor i städer och tätorter och det
urbana samhället fortsätter att växa. Detta bidrar till att avståndet mellan människor och natur
växer. Handlingsbenägenheten beror ju inte enbart på kunskap, utan även av egna
erfarenheter. Och har man ingen kontakt och känsla för natur och miljö är risken att
motivationen att handla miljövänligt minskar i skuggan av det egna välbefinnandet.

4.1.5 Kombination av styrmedel – den nya lösningen?
Det verkar som om kommunikation inte har potential nog att lösa problemet med massbilism i
våra städer. Men för det behöver inte kommunikation som styrmedel helt förkastas. En idé
kan vara att kombinera flera styrmedel för att ge starkare och snabbare effekter i attityd- och
beteendeförändringar. Det är i sådana fall viktigt att de intentioner som ligger i varje
styrmedel för sig verkar för samma mål och i samma riktning. Att uppmuntra människor att
resa kollektivt samtidigt som biljettpriserna ökar och turtätheten minskar är inte särskilt
effektivt. Det har visats att en kombination av flera styrmedel har genomgående en större
genomslagskraft än vad var och en av dem för sig har. Det gäller dock att börja i rätt riktning
och lägga tonvikten på rätt styrmedel. Genom att studera AIDA- modellen framgår det tydligt
att människor först och främst måste uppmärksamma och intressera sig för ett problem innan
hon tar till sig budskapet för att senare kunna ändra såväl attityden som beteendet. Detta
stämmer även väl överens om teorin om de tre grundkomponenterna som utvecklar en
individs attityder och beteenden, nämligen kunskap, känsla och handlingsberedskap. Utifrån
dessa utgångspunkter är det rimligt att börja med styrmedlet kommunikation. Vid införande
av ett ekonomiskt eller administrativt styrmedel ingår självklart en viss information. Men med
kommunikation som styrmedel menas här mer än bara information om styrmedlets
intentioner. Kommunikationen ska med såväl informations- som kommunikationsinsatser ge
människor kunskap och uppmärksamhet om biltrafikens konsekvenser och effekter för att
sedan få människor att få ett intresse att vilja ändra sin attityd. Kommunikationens roll är även
att peka på vad individen kan göra  för att minska sin miljöbelastning och visa på individuella
vinster med att exempelvis byta ut bilen mot cykeln. Kommunikationens roll blir således,
kortfattat, att försöka ändra individens attityd till bilism och miljö. Att ha ”rätt” attityd är ju en
möjlighet för ändrat beteende, men ingen garanti. För att sedan uppnå handlingsbenägenheten
och den nya handlingen behöver antagligen fysiska åtgärder, såsom i Lidköping, sättas in för
att skapa förutsättningen för en alternativ handling. Slutligen för att omvandla attityden även
till ett alternativt beteende kan ett administrativt eller ekonomiskt styrmedel sättas in som ett
påskyndande medel. Om man då innan detta styrmedel kommer in i bilden har lyckats ändra
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människornas attityder med kommunikationen kanske den nya handlingen inte kommer att
uppfattas lika negativt, som det med ekonomiska styrmedel görs idag, vilket kan bidra till en
bestående förändring av handlingen.

4.1.6 Kommunikation – en lång och osäker process
Resultatet utifrån fallstudierna visar bland annat vikten av att låta kommunikationsprojekt få
ta tid. Att förändra attityder och beteenden med hjälp av kommunikation är, som sagt, en
långsam process. Invånarna i de båda fallen uppmärksammade projekten och engagerades i
stor utsträckning i olika aktiviteter. Huruvida projekten ledde till någon förändring i attityd
eller beteende är dessvärre inte lika upplyftande. I fallstudie ett om Vetlanda kommun kom
det fram att kommunikationen i projektet varit framgångsrik då man vid projektets slut kunde
se en ökning med 34% i handlingsberedskap hos invånarna. Vad detta kunde resulterat i med
ytterligare kommunikationsinsatser och längre projekttid kan endast spekuleras i. Möjligen
hade handlingsberedskapen övergått till ett aktivt handlande och med positiv feed-back från
kommunen hade eventuellt handlingen slutligen övergått till en vana, men det kan självklart
även ha blivit helt tvärtom. Vetlandaprojektet, som det ser ut idag, får nog ses som ett
tämligen misslyckat projekt. I Lidköpingfallet förlängdes projekttiden till år 2005 och håller
således på än idag. Mätningar från 2001 visar att invånarna uppfattat projektet mycket positivt
och påverkats av de dialoger de deltagit i. Likaså ökade användningen av bilbälte och
cykelhjälmar och snitthastigheten minskade. Vidare är det svårt att veta vad som konkret gav
upphov till de förändrade attityderna. Var det kommunikationsinsatserna, aktiviteterna, eller
de fysiska åtgärderna som var orsaken eller en blandning av dessa. Detta är omöjligt att
avgöra och därför känns det svårt att besluta om kommunikationen har lett till några större
förändringar eller inte. Det är heller inte genomförbart att avgöra om någon av dessa
kommunikationsstrategier som användes i fallen är mer lämpligt än något annat, enbart
baserat på denna studie. För att kunna fastställa om kommunikationsprojekt leder till någon
bestående attityd- och beteendeförändring krävs ytterligare forskning på såväl på de två fallen
som studerats i denna uppsats, men även på andra kommunikationsprojekt.

4.2 Hur kan kommunikation som styrmedel få människor att åka mindre bil?
Vare sig kommunikation är tillräcklig eller ej som metod för att förändra människors attityder
och beteenden till bilism är det åtminstone ett gott komplement till de mer traditionella
styrmedlen. Under dessa tio veckor som denna studie ägt rum har jag samlat på mig en mängd
kunskap och erfarenheter utifrån såväl teorin som från fallstudierna. Inledningsvis i
diskussionen nämndes att kommunikation är ett mångsidigt verktyg som kan användas på
olika sätt. Därför är det inte säkert att ett kommunikationsprojekt kommer att bli lika lyckat
som ett annat kommunikationsprojekt. Hur lyckosamt ett projekt blir har naturligtvis med en
mängd olika faktorer att göra. Bland annat spelar vilken kommunikationsstrategi som används
stor roll. Ska man använda sig av kommunikation, vilket jag förespråkar, är det ju bra om det
blir så effektiv som möjligt. Kommunikationen har ju visat sig vara en både långsam och svår
process med många hinder på vägens gång. Risken finns även att kommunikationen kan bli
lika påtvingade som de administrativa och ekonomiska styrmedlen om kommunikation- och
informationsinsatserna blir för ”propaganda- aktiga”. Mina slutsatser och erfarenheter har jag
därför sammanställt i ett hjälpverktyg för hur man kan gå till väga och vad man bör tänka på
när man ger sig in på detta svåra och komplexa område. Jag vill dock påpeka att detta endast
är rekommendationer som är grundade på eget tyckande utifrån de två fallstudierna och från
tidigare forskning.

Jag har valt att fokusera företeelsen på människors attityd och beteende till bilism, men
det är inget som säger att verktyget inte går att använda på andra typer av företeelser.
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Verktyget förutsätter att kommunikationsprojektet är startat, organiserat och att klara mål för
projektet är uppsatta. Verktyget jag satt upp är i form av fem grundpunkter som man kan utgå
ifrån, kunskap, attityd och beteende, målgrupp, budskap, handling samt uppföljning:

1. Kunskap och attityd och beteende - Förutsättning för en effektiv och lyckad attityd- och
beteendeförändring är att man först och främst vet vad befolkningen tycker om miljö och
bilism och hur befolkningen agerar idag så att man kan forma sina målgrupper, samt veta
vad det behövs informeras om. Kanske problemet inte ens är ett kommunikationsproblem
utan att det finns andra sätt att lösa problemet på. Invånarna kan agera som de gör på
grund av att de saknar kunskap om bilismens negativa konsekvenser. Då är det ju viktigt
att informationsinsatserna satsas på det, i andra fall kanske de bara behöver en spark i
baken, någon som tar initiativ. Det kan vara bättre busspriser, bättre cykelbanor eller
information som behövs för ett nytt beteende. De kunskaper om invånarnas attityder och
beteenden som behövs kan ordnas med hjälp av en attitydundersökning, alternativt genom
tidigare empiriska undersökningar.

2. Målgrupp - För att uppnå maximal effekt av projektet är det viktigt att utforma en
noggrann målgruppsanalys. Målgrupperna väljs ut beroende på två orsaker. Dels för att
kartlägga målgruppen så att rätt argument förmedlas till rätt grupp och dels för att
lokalisera målgrupper som är särskilt viktiga för företeelsen. Hur grupperna ska definieras
beror på syftet med kampanjen och på invånarnas attityder och beteenden. Vanligast är att
dela in grupperna genom demografiska och/eller psykografiska egenskaper. För att inte få
för stora målgrupper kan det vara en fördel att dela in gruppen flera gånger. Exempelvis
först genom ålder och sedan genom fritidssyssla eller yrke. Med mindre grupper är det
också lättare att få människor att börja samarbeta och inse vikten av att börja handla efter
allmännyttan istället för egennyttan. Om man vill man få människor att åka mindre bil kan
det vara lämpligt att dela in grupperna på hur deras resvanor ser ut. Exempelvis,
bilpendlare till jobb, skjutsande föräldrar, motorintresserade och människor som kör i bil i
sitt yrke.

3. Budskap – När målgrupperna är definierade kommer vi till det tredje steget som handlar
om kommunikationen, hur man når ut med budskapet och vad budskapet ska innehålla.
Vilken medievalsstrategi som ska användas beror mycket beroende på målgruppen och
syftet med projektet. Två vanliga strategier är bombmatta och organisk tillväxt. För att vet
hur människor vanligen påverkas av ett budskap kan det vara lämpligt att gå efter AIDAS-
modellen eller trappan för effektiv beteendeförändring. Bombmatta eller
masskommunikation är en bra strategi att börja med när man vill uppmärksamma ett
projekt eller ett budskap. Innehållet och med vilket mediekanal det förmedlas spelar roll
för om målgruppen ska uppmärksamma och ta till sig av meddelandet. Individerna ska
kunna känna igen sig i budskapet för att ta till sig budskapet och intressera sig för
företeelsen, det är därför viktigt att budskapet formas efter målgruppen. Hur och varför-
information är mycket viktigare än att säga ”gör så här och så här”. Därför är
masskommunikation inte tillräcklig då den oftast inte når människorna på djupet. För att
sedan intressera och påverka individer med budskapet kan organisk tillväxt tillämpas.
Specialsydda utbildningar för mindre grupper och nätverksstrategin är exempel på
kommunikationsstrategier med personlig påverkan. Eftersom det ofta är vanan som är svår
att komma förbi är det viktigt att framställa de alternativa färdmedlen attraktiva och lätta
att genomföra. Informera även om vad individen personligen vinner på att ändra beteende.
Det kan vara i form av bland annat ekonomiska eller hälsomässiga vinster.



33

4. Handling – Det näst sista steget har jag valt att kalla för handling vilket har med att få till
en beteendeförändring hos individerna att göra. I vissa fall räcker det kanske med den
kunskap som kommunikationen, i föregående punkt ger för att få till en förändring av
beteendet, men i många fall kan invånarna behöva få hjälp med att byta beteende genom
att omsätta den teoretiska kunskapen till praktisk kunskap. Detta kan göras i form av olika
aktiviteter, events som får människor att prova på att handla annorlunda. Detta kan vara
både kort- och långsiktiga aktiviteter. Det är vid detta steg vi vill få till action och även
tillfredsställelse hos individen. Handlingsberedskapen får man till genom att se till att det
är roligt och framför allt enkelt att ta till sig en ny vana. Individen ska känna att den gör
något bra, såväl för sig själv som för sina vänner och för miljön. Belöning kan vara att
rekommendera eftersom individer har en större benägenhet att ändra beteende om man ser
någon direkt vinst med handlingen. Detta kan vara i form av tävlingspriser vid
cykeltävlingar, reducerade busspriser, kampanjpriser etc. Exempel på events kan vara
cykla-till-jobbet-kampanjer, cykeltävlingar, gå- och cykla till skolan och gratis prova på
ECODriving.

5. Uppföljning – Att förändra människors attityder och beteenden till bilism går inte på
några veckor och inte heller på några månader. Förändringarna kommer heller inte att ske
på en och samma gång utan attityden förändras gradvis. Det kan ta upp till flera år för att
få en människa att gå från en vana till en annan. För vissa kommer det att gå fortare än för
andra. Därför är det viktigt att man inte bara avslutar ett projekt och förväntar sig att
förändringarna ska hålla i sig av sig självt. det är bra med kontinuerlig uppföljande av
projektet där människorna får feedback på det de gör. Det är även viktigt att projektet
utvärderas kontinuerligt för att se om kommunikationsstrategierna är effetkiva och
lyckosamma eller om man bör lägga om strategin.
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4.3 Avslutande ord
Kommunikation som styrmedel för att minska bilanvändningen handlar egentligen endast om
vänlig övertalning istället för höjda bensinskatter. Människan har ett val, att åka mindre bil
och slippa höjning av bensinskatt eller fortsätta åka bil i lika hög utsträckning och dyrare
bensinpriser. Svaret känns egentligen självklart, ingen tycker väl om höga bensinskatter, men
ingen verkar vilja överge bilen heller. Bekvämlighet, frihet, snabbhet är några motiv för
varför bilen som färdmedel har blivit till en sådan stark vana som den är. Och vanor verkar
inte vara lätta att bryta, men heller ingen omöjlighet. Genom att bedriva ett effektiv
kommunikationsprojekt där individen får den kunskap och känsla som behövs för att en
attitydförändring ska kunna ske och genom att framställa nya handlingar attraktiva och enkla
att genomföra har man åtminstone förutsättningarna för en beteendeförändring. Genom enbart
ekonomiska styrmedel kommer aldrig människors attityder att förändras och knappast några
beteenden heller. Kommunikation som styrmedel klarar dock inte ensamt av att bära det tunga
lasset att få alla människor att åka mindre bil. Bilismen är således inte endast ett
kommunikationsproblem. Det är för många faktorer i samhället som fungerar som hinder för
att endast kunskap ska få alla individer att ändra beteende. Bland annat måste utvecklingen av
våra städer gå mot samma håll som budskapet man kommunicerar. Att till exempel börja
bygga mer cykelberoende samhällen istället för de bilberoende samhällen vi har idag.
Förutsättningar för att människor ska ta cykeln eller bussen istället för bilen är att den fysiska
tillgängligheten på kollektivtrafiken och på gång- och cykelbanor är bra och välutvecklad. En
idé kan vara att kombinera flera styrmedel för att ge starkare och snabbare effekter i attityd-
och beteendeförändringar. Det gäller dock att börja i rätt riktning och noga överväga vilka
styrmedel som gör vilken nytta. Kommunikationen ser jag som ett nödvändig inledande
styrmedel då det är det enda medel som, på rätt sätt, ger människorna den kunskap de behöver
för att kunna ändra sina attityder till en viss företeelse. Dock är det viktigt att man är
medveten om kommunikationens brister. Kommunikation är en lång och svår väg med många
hinder, och chansen att meddelandet ska komma bort på vägen är stor. Det är därför viktigt att
man först och främst tänker igenom om problemet är ett informationsproblem som skulle
kunna lösas med hjälp av kommunikation. Det är även viktigt att man är medveten om olika
kommunikationsstrategier och dess verkan. Masskommunikation är exempelvis antagligen
ingen metod som skulle lösas bilismens problem. Men andra kommunikationsinsatser som
exempelvis personlig påverkan genom samtal och dialog kan ses som ett mer tillförlitligt
medel för att påverka en individs attityder, men än dock ingen garanti. Att kommunikation
även kan fungera som ett mer demokratiskt medel än andra ser jag som ännu en anledning till
att ta kommunikationen som styrmedel på allvar.
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