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Tre förutsättningar  
för effekter av offentlig information 

 

 

Världen är full av misslyckade informationskampanjer.  

Av litteraturen att döma är information ett svagt och  

impotent styrmedel. Men exempel på kraftfullt verkande  

offentliga informationsprogram finns.  
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Mitt syfte är att kortfattat peka på tre faktorer, som visat sig vara viktiga för svenska 

offentliga informationsinsatsers effektivitet. De tre faktorerna är massmedias 

deltagande som frivilliga mellanlänkar, de berörda nätverkens medverkan samt 

förekomst av en pålitlig och kontinuerlig återföring  

 

 

Massmedias deltagande som frivilliga mellanlänkar 

Att massmedias uppträdande sägs vara av central betydelse för statliga 

informationsansträngningars verkningsgrad överraskar säkert många.  

 

En stor del av forskningen kring massmedias effekter har ju visat att sådana effekter är 

relativt sällsynta och, i den mån de förekommer, relativt svaga. Men det som avses är 

betydelsen av massmediernas deltagande som frivilliga mellanlänkar mellan 

kampanjledning och adressater för att sätta dagordningen för vad som dryftas ute i 

samhället. "[The mass media] may not be successful much of the time in telling people 

what to think, but [they are] stunningly successful in telling [their] readers what to 

think about", har två amerikanska kommunikationsforskare sagt. Massmedia 

bestämmer i stor utsträckning vad människor samtalar om och blir därmed av vital 

betydelse även för offentliga kampanjer. 

 

Massmedia kan spela åtminstone flera olika roller i statliga informationskampanjer, 

men den roll som här åsyftas är nyhetsförmedlarens, inte annonsbärarens.  

 

Massmedias betydelse som frivilliga mellanlänkar har påtalats i åtskilliga 

undersökningar av svenska informationskampanjer. I utvärderingar av 

informationsinsatser för energisparande under oljekrisen på vintern 1973-74 betonas att 

kampanjledningarnas budskap till allra största delen spreds till befolkningen via 

massmedias nyhetsförmedling. Media erhöll sin information genom skriftliga 

pressmeddelanden eller direkta möten mellan kampanjpersonal och journalister på 

presskonferenser. De ansvariga för sparkampanjerna tycks ha menat att massmediernas 

förmedlingsroll var, om inte en tillräcklig, så dock en nödvändig förutsättning för en 

kampanj skulle nå framgång.  

 

I sin slutrapport från elsparkampanjen 1973-74 uttrycker kampanjledningen den vitala 

roll som massmedias nyhetsförmedling intar i spridningsprocesser på följande sätt:  

 

Det är icke möjligt att nå ut med denna information [om 
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elförsörjningssituationen] utan stöd av massmedia. Pressen, radio och TV 

måste därför erbjudas nyhetsmaterial omkring sparkampanjen som de 

finner vara av intresse att publicera, däribland rapporter om sparresultatet. 

Pressmeddelanden med varierande innehåll bör därför fortlöpande utsändas, 

i kampanjens början helst varje dag.  

 

De berörda nätverkens medverkan 

En andra förutsättning för statliga informationskampanjers framgång som 

betonas i den svenska litteraturen är de berörda nätverkens aktiva deltagande. I 

en kampanj i början på 1980-talet för energisparande i flerbostadshus 

engagerades fastighetsägarnas organisationer på olika sätt i spridningen av 

informationsbudskapen.  

 

I andra kampanjer har kommunerna fått agera som mellanhänder. I 

elsparkampanjen 1973-74 deltog elbranschen mycket aktivt i sparaktiviteterna. 

Vissa av dessa branschintressenters informationsåtgärder vidtogs i samarbete 

med, eller på uppmaning från, den centrala kampanjledningen, medan andra åter 

bedrevs helt och hållet vid sidan av elsparkampanjens informationsapparat. Det 

står således klart, att elbranschen aktivt och hjälpsamt stöttade den av staten 

utsedda kampanjledningen i dess informationsansträngningar och detta 

förhållande anses verksamt ha bidragit till elsparkampanjens framgång. 

Branschintressenternas stöd ger en statlig informationsinsats ökad legitimitet 

och trovärdighet i mottagarledet. 

 

Nyckelbegreppen är således legitimitet eller trovärdighet. Trovärdigheten tar sikte på 

två egenskaper hos avsändaren. Den första är sändarens expertis, varmed avses 

skicklighet, kunskap och omdöme i sakfrågan. Den andra egenskapen avser 

pålitligheten, varmed avses motivation att förmedla kunskap utan skevheter. 

Teoribildningen inom informationsområdet ger vid handen, att ett direkt deltagande 

från berörda branschintressen i en kampanjinsats ger denna ett ökat mått av 

trovärdighet i mottagarnas ögon. Budskapens genomslagskraft förbättras och deras 

förmåga att förändra opinioner i önskvärd riktning ökar, om den som sänder budskapet 

har hög trovärdighet i mottagarnas ögon.  

 

En pålitlig och kontinuerlig återföring  

Om kommunikationsprocesser kan rent generellt hävdas, att ju mer 

återföringsorienterade de är, desto effektivare blir de.  
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Där återföring saknas, går informationsflödet blott i en riktning. Genom återföring kan 

personal på alla nivåer i en kommunikationskedja få kunskap om hur kampanjen 

fortgår. Därmed ges de möjlighet att korrigera sitt beteende eller se resultaten av sina 

åtgärder och därmed få ökad motivation. 

 

Återföringen kan ske dels till informatörerna, dels till mellanhänder och adressater. I 

det första fallet ges informatörerna en möjlighet att kontrollera huruvida adressaterna 

verkligen nås av budskapet samt hur de reagerar. Denna återföring talar 

förhoppningsvis om för sändaren om något brustit ifråga om informationsspridning och 

adressatreaktioner samt i vilket avseende detta kan rättas till under kampanjens 

fortsättning. Resultatanalys och snabb återföring av information och underhandsresultat 

kan därför sägas ge möjlighet till självkorrigering. 

 

Den andra vägen - resultatåterföring till adressaterna - syftar till att delge 

slutanvändarna korrekt och lättförståelig information om kampanjens resultat. Centralt 

är, att denna återföring av information mellan avnämare och informatörer sker 

kontinuerligt; information om de vidtagna åtgärdernas resultat stärker då adressaternas 

beslutsamhet och kan i sin tur leda till att ytterligare åtgärder vidtas. Adressaterna 

erhåller återkommande ett kvitto på vad de ansträngningar som de personligen just 

genomfört på området verkligen har lett till, vilket stärker motivationen och 

målmedvetenheten. 

 

Slutord 

Frågan om offentliga informationsorgans effektivitet är komplicerad och några 

universella lösningar finns inte. I svenska kampanjer har man emellertid funnit att 

massmedias deltagande som frivilliga mellanlänkar, de berörda nätverkens medverkan 

Samt förekomst av pålitlig och kontinuerlig återföring underlättar informationens 

genomslag och bidrar till att adressaterna vidtar de åtgärder som kampanjen propagerar 

för.  

 

 

 
Texten bygger på författarens större studie Statliga informations- 

kampanjer: Svenska energisparprogram, som beräknas utkomma  

1996.  

 


