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Att få ut budskapet: arbetsmiljökampanjer
Sammanfattning av arbetsmiljöbyråns handbok

Informationskampanjer kan vara ett mycket effektivt sätt att öka
medvetenheten om frågor som rör arbetsmiljön och för att förändra
människors beteende om några få grundläggande riktlinjer följs.
Detta faktablad behandlar grundprinciperna man bör tänka på då
en informationskampanj genomförs, oavsett om det rör sig om en
kampanj på europeisk eller nationell nivå eller om den riktar sig till
arbetsplatsen. Faktabladet grundar sig på Europeiska
arbetsmiljöbyråns handbok om arbetsmiljökampanjer och en
undersökning bland europeiska experter på arbetsmiljökampanjer.

VIKTIGA BESTÅNDSDELAR FÖR FRAMGÅNG

Ange ett mätbart mål
Det kommer att hjälpa er när ni utvärderar kampanjen. Sätt ett
realistiskt och bestämt mål. T i l l  exempel: “Erhålla 5 000
beställningar av ett informationspaket om hur skador inom hotell-
och cateringsektorn förebyggs.”

Identifiera målsektorer och målgrupper
Inriktningen är avgörande. Om ni försöker rikta er till en alltför bred
publik kommer ni att slösa bort resurser och försvaga ert budskap.

■ Inrikta er på sektorer där det arbetsmiljöproblem ni vill belysa är
mest akut. Till exempel: Lösningsmedel i tryckeriindustrin.

■ Inrikta er på människor i de sektorer ni valt som har makten att
agera enligt era rekommendationer. I många fall kommer dessa
personer inte vara de som direkt påverkas av den arbetsmiljöfråga
ni planerar att belysa. De kan vara företagsledare, fackliga
representanter eller personalchefer bland många andra.

Formulera ett klart och enkelt budskap
Människor översvämmas av information varje dag. För att fånga
deras uppmärksamhet måste ert budskap vara kort, enkelt och
relevant för er målgrupp. Försök att ta fram det väsentliga i en
jargongfri förklaring som i bästa fall inte är längre än två meningar.
Ett sätt att göra detta är att tänka i termerna “problem och lösning”.

Till exempel:

■ Forskning har visat att bland kontorspersonal lider fyra av tio av
belastningsskador. Nya riktlinjer kan drastiskt minska detta antal
och de kostnader som skadorna medför.

■ Underlåtenhet att följa lagstiftningen om exponering för asbest
kan kosta företag 20 000 euro i böter och förstöra arbetstagarnas

hälsa. Genom att använda en ny 12-punkts skyddsplan kan dessa
problem undvikas.

En medlemsstatskampanj om säkra arbetsförhållanden inom
jordbrukssektorn inriktades på ett begränsat antal risker genom
att använda tv, affischer och broschyrer. Budskapet var:
■ Säkert arbete betyder en organiserad arbetsplats.
■ Säkert arbete betyder organiserad trädfällning.
■ Säkert arbete betyder information om och märkning av

pesticider.
■ Säkert arbete betyder en lämplig traktor.

Samarbete
Genom samarbete med andra kan nya kanaler öppnas som främjar er
kampanj och ökar dess trovärdighet. Möjliga samarbetsparter omfattar
arbetsmiljöinspektioner, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer,
arbetsförsäkringsorganisationer och skyddsorganisationer. Men det
finns många fler.

PLANERING AV ER KAMPANJ
När ni är beslutat om mål, målgrupp och huvudbudskap är det
viktigt att ni detaljplanerar er kampanj innan den lanseras.

Identifiera de lämpligaste medierna för att nå er målgrupp
De flesta kampanjer omfattar f lera olika medier, från
pressmeddelande och tidskriftsartiklar till affischer och adresserade
postutskick. Den exakta blandningen bestäms av er målgrupp liksom
av ekonomiska och tidsmässiga överväganden. De olika
möjligheterna omfattar:

■ Pressmeddelanden och artiklar: De flesta större kampanjer bör
inledas med ett pressmeddelande. Skicka det till namngivna
journalister vid tidningar som skriver om er målsektor. Få ut ert
huvudbudskap i rubriken och första stycket. Gör det faktainriktat
och lämna namn och telefonnummer till en kontaktperson.

■ Adresserade brev: Ett bra sätt att nå namngivna personer, speciellt
opinionsbildare såsom yrkesverksamma inom arbetsmiljöfrågor
och företagsledare. Breven skall inte vara längre än två sidor med
dubbelt radavstånd. Använd underrubriker, fet och kursiv stil för
att rikta läsarnas uppmärksamhet på de viktigaste punkterna.
Lägg till ett PS med ett “aktionsupprop”.

■ Annonser: Bekvämt för att nå ett stort antal personer. Sträva efter
enkelhet och stor visuell genomslagskraft. Lägg ti l l  en
svarsmekanism, till exempel en kupong som kan rivas av eller ett
telefonnummer.

■ Affischer: Användbart för att öka medvetenheten om risker och
lösningar bland arbetstagare. Budskapet skall vara framträdande
och enkelt så att personer som passerar affischen kan förstå det
omedelbart.

■ Foldrar:  Ett effektivt sätt att förmedla bra praktiska
arbetsmiljölösningar och särskilda tips om hur problem undviks.
Kan följa med ett adresserat brev eller spridas vid offentliga
evenemang.

■ Nyhetsbrev: Bra för regelbundna uppdateringar och för att
behandla större eller komplexa frågor som kräver flera artiklar.
Variera artiklarnas längd och gör dem så korta som möjligt.

■ Broschyrer och vägledningar: Används huvudsakligen för att
förmedla detaljerade upplysningar eller information och råd steg för
steg. Skall riktas till personer som har ansvar för arbetsmiljöfrågor.

■ Utställningar: Värdefulla för att sprida ert budskap till dem som
arbetar med arbetsmiljöfrågor och höja er profil bland möjliga
samarbetsparter.

■ Videoband: Ett populärt redskap för utbildning och instruktion
men kan vara dyrt.

■ Seminarier, studiecirklar och andra medel för direktkontakt:
Personliga kontakter kan vara mycket effektiva, särskilt mot slutet
av en kampanj när huvudbudskapet redan slagits fast.

■ Internet: Ni kan använda webbplatser både för att göra reklam för
er kampanj och för att få människor aktivt engagerade.
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Att nå kvinnliga arbetstagare
Överväg att kontakta damtidningar med en idé till en artikel om
“typiska kvinnoyrken” och ohälsa, till exempel bildskärmsarbete
på kontor eller våldsrisker för yrkesgrupper såsom sjuksköterskor
eller socialarbetare.

Fastställa kampanjens “ton”
Varje kampanjs ton - dess utseende och känsla - beror på er
målgrupp och på budskapet ni vill förmedla. Det finns i huvudsak
fyra vägar öppna för er:

■ Lugn och rationell: Detta passar bäst för en målgrupp på hög nivå,
såsom företagsledare och politiska beslutsfattare. De vill i
allmänhet lyssna till ett kortfattat, behärskat och genomtänkt
företagsexempel byggt på sakuppgifter och siffror.

■ Utbildande: Effektivast när den riktas till personer som redan inser
frågans vikt men som behöver ytterligare information och råd
som hjälp.

■ Rolig: En användbar möjlighet när ämnen behandlas som anses
vara lite trista och torra, även om de är av stor betydelse. Till
exempel kan det vara bra i en kampanj riktad till skolbarn.

■ Skrämmande: Detta är en av de populäraste vägarna och arbetar
med förutsättningen skräm dem till att handla: ”Om du inte gör
detta kommer du att få betala ett högt pris.” Lämpligt för
målgrupper som gör motstånd mot förändringar och som vägrar
att erkänna betydelsen hos ett särskilt problem.

När är bästa tiden för lansering?
■ Försök att förena er kampanj med en aktuell händelse, till

exempel utgivningen av offentlig arbetsmiljöstatistik om den
fråga ni vill uppmärksamma.

■ Ta årstiderna i beaktande. Är förekomsten av det
arbetsmiljöproblem ni vill uppmärksamma större under en viss del
av året, exempelvis vinter eller sommar? Om så är fallet, genomför
er kampanj under denna period.

■ Undvik större semesterperioder, såsom jul, när de flesta personer
antingen är borta eller har sina tankar på annat håll.

Utarbeta ett kampanjschema
■ Ha samtliga foldrar och annat reklammaterial färdigt åtminstone

två veckor innan lanseringen. Ta med tid för förseningar och
säkerställ att all information är riktig och godkänd innan den
trycks.

■ Sprid er kampanj över en lämplig tidsperiod, lämpligen en månad
eller längre. Ni skall försöka inleda den med en “big bang” som
drar till sig uppmärksamhet och därefter sprida nyheter och
information jämnt fördelad under resten av kampanjperioden så
att ett konstant nyhetsflöde upprätthålls.

■ En månad efter kampanjens slutförande skall den utvärderas
avseende ert mål. Detta kan exempelvis göras genom att räkna
antalet förfrågningar om information eller genom att skicka ut
frågeformulär till en del av er målgrupp.

TIPS OM HUR MAN SKRIVER OCH PRESENTERAR INFORMATION
Hur ni skriver och visuellt presenterar ert reklammaterial och
tillhörande broschyrer kan göra skillnaden mellan succé eller fiasko
för er kampanj.

Skrivtips
Använd ett klart, jargongfritt språk

■ Föreställ er att ni öga mot öga förklarar vikten av er kampanj för
en medlem av er målgrupp. Använd samma ord i er kampanj som
ni skulle göra i den situationen. Var naturlig. Försök inte att vara
smart.

■ Gör texten personlig. Tala om “ert företag” och “er personal”
och, där så är möjligt, infoga hänvisningar till er målgrupps
marknad. Exempelvis: “Om ni inte uppfyl ler det nya
lösningsmedelsdirektivet kan det kosta ert företag upp till 10 000
euro i böter.”

■ Undvik långa och komplicerade meningar. En bra princip är att
inledningsvis skriva som man talar och därefter redigera bort
onödiga ord.

Få fram ert budskap omedelbart

Var och en som läser en text skall inom några sekunder känna till
huvudpunkten i det ni säger. Det finns två sätt att göra detta på:

■ Rubriker: Dessa skall ge en så omfattande beskrivning som
möjligt. Exempelvis, skriv inte bara “Lansering av ny produkt”
utan något liknande “Ny hanteringsutrustning kan minska
ryggskador med 15 %”.

■ Brödtext: Oavsett om ni skriver ett pressmeddelande eller en
annan form av text skall ni försöka framföra ert huvudbudskap i
den första meningen, eller senast i den andra. De följande
meningarna skall ge faktaunderlag och vidareutveckla er
huvudpunkt. Börja med den viktigaste punkten och arbeta er ner
till den minst viktiga.

Dela upp långa texter med underrubriker och andra delar

Stora textmassor är föga inbjudande och avskräcker ofta personer
från att läsa. Dela upp dem med underrubriker, punktuppställningar,
korta stycken och andra delar som ni ser i professionella
publikationer, men överarbeta det inte.

Hur kan ni förbättra er kampanjs visuella genomslagskraft
■ Välj bilder med omsorg: Försäkra er om att bilderna illustrerar ert

huvudbudskap. Seriefigurer kan, om de används sparsamt, vara
ett bra sätt att liva upp ett i övrigt något torrt och tråkigt
arbetsmiljöbudskap, inbegripet för att visa olyckor. Kom dock
ihåg att text i sig själv kan vara mycket kraftfull.

■ Sträva efter klarhet och enkelhet: Undvik att placera för mycket
på en enda sida eller affisch. Det kan undergräva kampanjens
fokus och förvirra er målgrupp.

■ Skapa ett sammanhållet utseende och en sammanhållen känsla:
Det skall synas att allt ert pr-material, från annonser till
nyhetsbrev, har ett gemensamt ursprung. Bilderna kan variera
men stilen och tonen skall vara densamma. Detta är i huvudsak
en fråga om utformning och kommer underlätta en snabb
“märkesigenkänning” och förstärka budskapet som er målgrupp
sett i andra sammanhang.

HUR SKAFFAR NI KAMPANJHANDBOKEN
Kampanjhandboken finns i sin helhet på engelska på arbetsmiljöbyråns
webbplats: http://agency.osha.eu.int/publications/reports/.

Den tryckta rapporten “Getting the Message Across: health and
safety campaigning”, Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2001, ISBN 92-
95007-20-4 kan bestäl las från Byrån för Europeiska
gemenskapernas officiella publikationer EUR-OP i Luxemburg
(http://eur-op.eu.int/) eller från de lokala försäljningsställena. Priset
är 7 euro (exklusive moms).
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