
Strategi for utvikling og 
gjennomføring av kampanjer i 
Statens vegvesen 2013-2017



Forord

Kampanjer er et viktig verktøy i Statens 
vegvesen sitt arbeid for økt trafikksikker-
het. Denne kommunikasjonsstrategien 
for kampanjer skal være et arbeidsverk-
tøy for de som jobber med kampanjer i 
etaten. Den er retningsgivende for hvor-
dan etaten skal gjennomføre kampanjer. 

Strategien tar utgangspunkt i hvordan vi gjennomfører trafikksikkerhetskampanjer og gjelder for de kampanjer 
som inngår i handlingsprogrammet. Prinsippene i strategien er også gyldige for kampanjer som ikke har trafikk-
sikkerhet som tema.

Strategien følger etatens visjon og verdier. I tillegg legger vi til grunn etatens overordnede kommunikasjonsstra-
tegi og Trafikant og kjøretøy-strategien. Nullvisjonen er styrende for trafikksikkerhetskampanjene.

Hovedmålet med kampanjer er atferdsendring som bidrar til å redusere antallet hardt skadde og drepte i tra-
fikken. Derfor må kampanjene gi et klart handlingsalternativ - uønsket/ønsket atferd må formidles på en tydelig 
måte. 

Gjennom våre kampanjer skal vi skape oppmerksomhet og bygge kunnskap om trafikksikkerhet. For å kunne 
påvirke trafikantene må vi formidle budskapet på målgruppens premisser og gjennom kanaler som er tilpasset 
de vi snakker med. Våre budskap skal baseres på vår fagkunnskap og oppleves som tydelige og relevante for 
målgruppen.  

Mediebruken er i endring, og digitale kanaler gir oss muligheter til dialog med målgruppen i langt større grad enn 
i de tradisjonelle kanalene. 

Statens vegvesen har i tillegg mange møtepunkt med trafikantene, noe som bør utnyttes til god dialog i kampan-
jesammenheng. 

Kampanjene skal gjennom dette bidra til at vi nærmer oss både nullvisjonen og etatens visjon «på veg for et 
bedre samfunn». Kampanjene skal vise omtanke for trafikanten, og formidle hvordan vi ønsker at alle skal komme 
seg trygt – frem – sammen. Gjennom en tydelig faglig stemme skal kampanjene bidra til ønsket omdømme som 
den ledende aktøren innen trafikksikkerhet.



1. Hva er en kampanje?
I Statens vegvesen bruker vi følgende overordnete definisjon av kampanjebegrepet1:

Kampanje er en aktivitet der flere 
virkemidler tas i bruk for å få 
trafikantene til å endre sin atferd, 

for eksempel i mer trafikksikker retning. 
Kommunikasjon vil alltid være et av virke-
midlene.»

Med «flere virkemidler» menes mulige tiltak på alle 
nivåer som kan bidra til å øke kampanjeeffekten.

Tradisjonelt har de viktigste virkemidlene for kampan-
jene i Statens vegvesen vært massekommunikasjon 
og kontrollvirksomhet. Dette er to virkemidler som er 
sterke sammen fordi de utfyller hverandre på en god 
måte: Kommunikasjonstiltak formidler kampanjebud-
skapet på et emosjonelt nivå. Med kontrollvirksom-
het formidles budskapet på et praktisk nivå: ved å 
vise vår handlekraft og at vi håndhever regelverket.

Det er de virkemidlene som sammen gir best effekt som skal prioriteres, og kontrollvirksomhet vil ikke nødven-
digvis være et av disse. Dette er en vurdering som gjøres i forkant av hver kampanje.

Strategien tar utgangspunkt i hvordan vi gjennomfører trafikksikkerhetskampanjer, men prinsippene er også 
gyldige for andre kampanje

1  Vedtak fra ELM, sak 02.06-12    



2. Mål for kampanjene
Hovedmålet for de kampanjene i Statens vegvesen som dreier seg om trafikksikkerhet 
er atferdsendring som bidrar til å redusere antall hardt skadde og drepte på det norske 
vegnettet. 

Målet er nært knyttet til Statens vegvesen sin visjon «På veg for et bedre samfunn», som har fire hovedsatsnings-
områder; trafikksikkerhet, miljø, framkommelighet og universell utforming. Det er særlig på området trafikksikker-
het at kampanjer er et tiltak, og derfor er det viktigste målet for kampanjeaktiviteten å nærme seg nullvisjonen 
som ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet.

Atferdsendring i trafikken påvirkes av en rekke faktorer, og kampanjer er kun en de. Det er vanskelig å måle en 
direkte sammenheng mellom kampanjer og atferd, og derfor er det viktig å ha målbare delmål for kampanjevirks-
omheten. Vi legger til grunn at oppmerksomhet, kunnskap, holdninger og aksept er viktige påvirkningsfaktorer for 
å endre atferd, og dette gir oss følgende målbare delmål: 

• Skape oppmerksomhet om trafikksikkerhet
• Øke kunnskap om trafikk, sikkerhet og konsekvenser av uønsket atferd
• Påvirke holdninger knyttet til trafikksikkerhet
• Skape aksept hos trafikantene for at våre tiltak bidrar til økt trafikksikkerhet

(eks: fartsgrenser, automatisk trafikkontroll, kjøretøyteknisk, opplæring, kontroll osv).



3.  Suksesskriterier    
Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge bygger på nullvisjonen – en visjon om at ingen skal 
bli drept eller hardt skadd i trafikken. Visjonen er styrende for valg av kampanjetemaer 
i Statens vegvesen. Det er de temaer som har størst potensiale for å redusere antall 
hardt skadde og drepte som skal prioriteres.

Mange års arbeid med trafikksikkerhetskampanjer har gitt oss erfaringer som gir følgende anbefalinger for kam-
panjearbeidet:

    
1. Kombinasjon av virkemidler. 
Kampanjene bør kombinere flere virkemidler, da rene 
kommunikasjonskampanjer kan forventes å ha min-
dre effekt. I tillegg til kommunikasjon kan virkemidle-
ne eksempelvis være av juridisk, økonomisk, organi-
satorisk eller teknisk art. Kombinasjonen av kontroll 
og kommunikasjon er antagelig det viktigste enkelt-
momentet for å lykkes med kampanjer. 

2. Faglighet
Statens vegvesen skal prioritere kampanjetemaer 
som støttes av empiri og forskning. Faglig funderte 
kampanjer støtter også opp om Statens vegvesen sitt 
ønskede omdømme som den foretrukne fagetat på 
trafikksikkerhet.
 
3. Få og landsdekkende kampanjer
Kampanjeressursene bør konsentreres omkring noen 
få landsdekkende kampanjer.  
For mange kampanjer vil redusere effekten i form 
av mindre ressurser pr kampanje, samt fare for at de 
stjeler hverandres oppmerksomhet. 

4. Bevisst valg av målgrupper
Et kampanjetema har ofte flere målgrupper. Det 
skal alltid gjøres bevisste og tydelige valg for hvilke 
målgrupper som er viktigst for å oppnå ønsket effekt. 

5. Tid
Langsiktige kampanjer bør prioriteres, i erkjennelse av at atferdsendring krever påvirkning over lang tid. Ulike 
kampanjer vil likevel variere i tid og intensitet.

6. Forankring i regionene
Kampanjen må forankres i regionene. For å sikre effektive nasjonale kampanjer er det viktig at regionale og lokale 
innspill blir vurdert i utviklingen av en kampanje. Utførelsen av kampanjetiltak i regionen er av stor betydning for 
helheten i kampanjene.



4. Forankring og forarbeid
En kampanje i Statens vegvesen er definert som et prosjekt og organiseres med en 
bestilling, en prosjektplan og en prosjektleder. Kampanjearbeidet er organisert på 
følgende måte:

Kampanjeeier 
Direktør for TMT er utnevnt som kampanjeeier og 
sørger for at nye kampanjer diskuteres i ELM, og 
vedtas av vegdirektøren.

Kampanjeråd – Ledernivå
Diskuterer kampanjetema, strategier, årsplaner og 
budsjett.  
Ressursdekning for kampanjenes regionale aktivite-
ter sikres gjennom linja.

Kampanjesekretariat – Gjennomføring på 
prosjektledernivå
Anbefaler, planlegger, gjennomfører og evaluerer 
kampanjene

Kampanjenettverk – Gjennomføring på regi-
onsnivå
Kampanjenettverket gir innspill til kampanjetema, 
deltar i utvikling av kampanjene og sørger for regio-
nal forankring og gjennomføring av kampanjene. 

Valgt prosjektleder har ansvar for å gjennomføre hver 
enkelt kampanje, men det er et lederansvar å fristille 
ressurser slik at relevante fagpersoner kan delta i 
både forarbeidet og under selve kampanjearbeidet. 
Dette skal ivaretas gjennom kampanjerådet. 
    

Viktige momenter i forarbeidet
•	 Synliggjøre den trafikksikkerhetsmessige utfordringen, beskrive dagens atferd/problem og beskrive gevinst 

ved endret atferd.
•	 Beskrive målgruppen(e), atferdsmønstre og vurdere psykologien bak uønsket atferd.  
•	 Beskrive ønsket kombinasjon og forankring av virkemidler for kampanjen i de aktuelle fagmiljøene.
•	 Vurdere relevans og mulighet for samarbeid med eksterne kampanjepartnere.
•	 Utarbeide prosjektbeskrivelse om bakgrunn og formål til kommunikasjonsbyrå.
•	 Etablere trafikksikkerhetsmessige og kommunikasjonsmessige evalueringskriterier.  



5. Operativ gjennomføring
Omfang og gjennomføring av en kampanje vil variere avhengig av tema, ressurser og 
tilgjengelige virkemidler.  Hver enkelt kampanje skal ha sin egen individuelle tiltaks- 
og fremdriftsplan, og gjennomføringen vil styres av denne. 

Dette kapitlet er ment som en veileder til arbeidet 
med utvikling av kommunikasjonstiltak for kampan-
jen. Her følger noen prinsipper som er førende for 
valg av:

• Kampanjens budskap
• Etterlatt inntrykk
• Medievalg for betalt kommunikasjon
• Kommunikasjonsmuligheter

Kampanjens budskap
Hovedprinsippet for utforming av kampanjenes bud-
skap er etatens overordnede kommunikasjonsmål og 
hovedbudskap for kommunikasjon. 

Etatens overordnede kommunikasjonsmål er:  
Statens vegvesen skal oppleves som en åpen og 
brukervennlig kompetanseetat som med omtanke 
for menneske og miljø arbeider for at trafikanter skal 
komme trygt og effektivt frem. 

Etatens hovedbudskap for all kommunikasjon er 
Trygt fram sammen. Sammen med det overordnede 
kommunikasjonsmålet er dette hovedbudskapet 
retningsgivende og skal være forankringspunkt for 
budskap knyttet til kampanjene. For å sikre dette, skal 
kampanjene utformes etter følgende fire kommunikasjonsprinsipper:

Aktive: Vi skal fortelle hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Vi vil aktivt ta i bruk nye kanaler for å nå frem til ønskede 
målgrupper og for å sikre god dialog.

Tydelige: Kampanjebudskapet skal fremstå som tydelig for målgruppene. Vi må våge å spissformulere og 
prioritere for å tydeliggjøre budskap. Tydelighet innebærer også at vi kommuniserer med et klart språk, gjennom 
kanaler som er tilpasset de vi snakker med.

Åpne: Vi tilnærmer oss problemstillinger og temaer gjennom dialog og er åpne for trafikantenes synspunkter. I 
personlige møter skal målgruppen oppleve å møte ansatte som er tilgjengelige, lyttende og imøtekommende.

Faglige: Vi er en fagetat, og all vår kommunikasjon skal være kunnskapsbasert. 



Etterlatt inntrykk
Kampanjene bør utformes for å gi målgruppen en opplevelse som skaper:

· Oppmerksomhet - «dette la jeg merke til»
 - Enten i form av budskap og utforming og/eller bruk av kanal. 

Oppmerksomhet er helt avgjørende for effektiv kommunikasjon. 

· Nytteverdi – «Dette angår meg - dette kan jeg bruke til noe»
 - Kampanjens budskap skal gi målgruppen en klar følelse av at han eller hun kan bruke dette til noe i sin 

hverdag som trafikant.
 - Gi et klart handlingsalternativ – tydelig formidle hva som er ønsket atferd 

· Dialog – «dette har jeg mulighet til å engasjere meg i»
 - Kampanjene må legge til rette for dialog med målgruppen. En kampanje som gir mulighet til engasjement 

og involvering, oppleves som mer personlig og relevant. 

Medievalg for betalt kommunikasjon
Medievalg dreier seg om å velge hvordan kampanjen skal distribueres til publikum, og henger nøye sammen 
med kampanjens uttrykk, budskap og målgruppe. Det er avgjørende å velge kanaler som gir tilstrekkelig dekning 
og frekvens i målgruppen. Reklamebyrå og mediebyrå har denne kompetansen og bistår med rådgivning om 
medievalg.2

Medievalg deles opp i fire ulike strategier:

· Kontinuitet
 - Kontinuerlig tilstedeværelse, ofte med et lavere medietrykk. Brukes ofte for å vedlikeholde et etablert budskap 

· Pulser
 - Kontinuerlig tilstedeværelse, men med kampanjetopper. Brukes ofte til vedlikehold, men med behov for 

reetablering/relansering av budskapet i målgruppen for økt oppmerksomhet og preferanse, ofte i kategori-
er med sterk konkurranse. Kostnadskrevende. 

· Konsentrasjon
 - Få, konsentrerte kampanjer med høy intensitet og medietrykk. Brukes ofte i målrettete og tidsbegrensete 

kampanjer, ofte ved nylanseringer 

· Hyppig konsentrasjon
 - Som ved Konsentrasjon, men oftere og med mindre medietrykk. Brukes ofte for kampanjer med hyppig og 

gjentakende innsats og variasjoner av et budskap, for eksempel sesongbetont aktivitet  

Ulike målgrupper og ulike budskap krever varierende repetisjon av budskapet, eller frekvens. 
Det finnes ikke noe fast svar på det optimale frekvensbehovet, men generelt kan man si at en høy frekvens er 
nødvendig ved lansering eller introduksjoner, mens lave frekvenser brukes når budskapet er kjent og forstått.

Med bakgrunn i budsjett og målgruppe velges en miks av mediekanaler som gir best dekning. 

Budsjettet for en nasjonal kampanje forvaltes av kampanjesekretariatet i Vegdirektoratet. Hvis en region har 
ekstra ressurser til å forsterke kampanjen med lokale tiltak, må dette koordineres med sekretariatet slik at det 
sammenfaller med de nasjonale planene.

Alle regionale kampanjer skal meldes til kampanjesekreteriatet. 

2  Trendene i mediemarkedet blir beskrevet i vedlegget “Mediemarkedet 2012



Kommunikasjonsmuligheter
Kampanjenes kommunikasjonsmuligheter er mange, og de har ulike styrker og svakheter. 
Valg av kanaler må styres av kampanjens tema, budskap og målgruppe. Med hvilken kanalmix kan budskapet tas 
med riktig dekning og frekvens og til riktig målgruppe? Her følger en oversikt over aktuelle kommunikasjonsmulig-
heter for kampanjer i Statens vegvesen:

Intern kommunikasjon
 - For å sikre at alle involverte i organisasjonen 

sammen kan gjennomføre et enhetlig og effektivt 
kampanjearbeid.

 - Kunnskap om kampanjen som gjør hver enkelt 
ansatt i stand til å bidra med spredning i sine 
nettverk og gjøre rede for det faglige grunnla-
get i kampanjen. 

Betalte medier
 - Brukes for å skape oppmerksomhet, og sikre 

frekvens og dekning for kampanjen
 - Omfatter alle kommersielt tilgjengelige medier 

og kanaler for annonsering, inkludert TV, radio, 
dags- og ukepresse, kino, utendørs reklame, 
web-annonsering, sosiale medier og søkeord 
m.m. 

PR 
 - Redaksjonell omtale og annen ubetalt opp-

merksomhet om kampanjetema og budskap. 
Dette er med på å skape større troverdighet om 
kampanjen. 

Personlig kommunikasjon
 - Direkte møter mellom Statens vegvesen og 

trafikanter. Det er et stort potensiale i å utnytte 
Statens vegvesens mange møtearenaer med 
trafikantene (kontroller, opplæring, arrange-
ment/events osv) til å formidle kampanjebud-
skapet. 

Sosiale medier:
 - Bruk av sosiale medier gir gode muligheter til 

å komme i dialog med målgruppen, og skape 
en annen type oppmerksomhet enn det betalte 
medier gjør. Sosiale medier kan også være en 
egnet arena for spredning av kampanjen. 
 

Kanaler langs vegen
 - Bilbelte- og fartskampanjen har med stor suk-

sess brukt kampanjeskilt langs vegen som en 
sentral kanal. Dette er en unik og gratis kanal 
som gir Statens vegvesen mulighet til å kommu-
nisere med trafikantene i «gjerningsøyeblikket» 
- nemlig når de kjører bil. Andre mulige kanaler 
langs vegen kan også vurderes.

Det har skjedd store endringer i mediebruken siden forrige kampanjestrategi, noe som også endrer rammebetin-
gelsene for gjennomføring av mediestyrte kampanjer. Trendene blir beskrevet i vedlegget «Mediemarkedet i 2012».
 
 



6. Evaluering
Alle nasjonale kampanjer skal evalueres på tre nivåer - i tråd med målsettingene for kampanjevirksomheten:

• Effekt i forhold til kampanjenes hovedmål og delmål (ref.kap.1)

• Kommunikasjon - måle kampanjeeffekten av konkrete kommunikasjonstiltak i benyttede kanaler. Eksempel på
hva som måles er oppmerksomhet, budskapsforståelse og avsenderidentitet.

• Gjennomføring - en intern vurdering av det interne kampanjearbeidet

I tillegg vil regelmessige omdømmemålinger bidra til å forstå kampanjenes bidrag til Statens vegvesens omdømme.
Evalueringskriterier og målemetoder avklares i forarbeidet til hver enkelt kampanje.

I evalueringsarbeidet er det viktig å ta hensyn til at årsakssammenhengene ikke alltid er tydelige eller umiddel-
bare. Det er ikke alltid mulig å identifisere hver enkelt innsatsfaktor sitt bidrag til måloppnåelsen, og det skjer ikke 
nødvendigvis ”over natta”. 

Erfaring tilsier at det krever omfattende og langsiktig arbeid for å oppnå atferdsendringer i trafikken. Atferd styres 
av en rekke ulike faktorer, og kampanjer kan ikke være med å påvirke alle disse. Kampanjer må derfor ses på som 
ett av mange verktøy i dette arbeidet, og dermed som en faktor i overordnede, langsiktige målinger av befolknin-
gens holdnings- og atferdsendringer i trafikksammenheng.
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