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Bakgrund

• Den 22 september inträffar internationella Bilfria dagen varje 

år. Dagen ingår och avslutar den Europeiska mobilitetsveckan 

16-22 september som har fokus på hållbart resande och 

transporter. 

• Flera kommuner inom länet planerade aktiviteter och 

kommunikation flaggade tidigt att lyfta hållbart resande. 

• Pandemin har inte lämpat sig för officiella fysiska möten mellan 

Kalmar länstrafik och kunder, förare samt ombordpersonal. 

• Prova på-kampanjer är ofta avgränsade och ger ingen medial 

uppmärksamhet. Vi behövde en stor prova på-kampanj som 

alla kan ta del av som syns och hörs. 

• Vi måste bidra till omställningen i länet till att fler gör hållbara 

resval som att gå, cykla eller resa kollektivt när det är möjligt. 

• Vi sökte ett lämpligt tillfälle att göra något extra i 

kollektivtrafiken för att synas med ett positivt budskap och 

sprida fakta. 

https://www.kalmarlanstrafik.se/bilfria-dagen/

All info på vår landningssida:  

https://www.kalmarlanstrafik.se/bilfria-dagen/
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Kampanjtid: 12 september – 6 oktober 2022. 

Erbjudande: Fri kollektivtrafik under Bilfria dagen 22 
september inom Kalmar län. 

Material: Enkelt, tydligt med fokus på erbjudandet. 
Reklamkaraktären Bosse och föraren Jamal
presenterar under en fiktiv presskonferens.
”Efterfilm” med kundintervjuer klipps och förmedlas 

dagen efter Bilfria dagen. 

Kanalval: Relativt bred kampanj med fokus på 
printannonsering och sociala medier i köpta 
mediemixen. Interna kommunikationskanalerna 
viktiga under denna kampanj. Internt förarbete 
omfattande. Fokus att nå så många som möjligt av 
potentiella resenärer bland invånarna i länet. 

Mål: Öka resandet och bidra till att fler väljer hållbart 
resande. Få fler att få upp ögonen för kollektivtrafiken 
och därmed prova på kollektivtrafiken. 

Europeiska mobilitetsveckan och Bilfria dagen
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Kanalval – Bilfria dagen 

• kalmarlanstrafik.se – landningssidan navet i 
kommunikationen. 

• Sociala medier:
Facebook, instagram, youtube och snapchat

• Ombordskärmarna

• TV4 Play

• Programatic- digitala annonser webbsidor

• Print – samtliga större lokala tidningar

• Nyhetstips till lokalmedia

• Externa nyhetsbrev 

• Regionens kanaler, bl.a. digitala skärmar

• Captive-systemet - kommunikation med resande 
ombord på våra bussar i länet

• Vippa ombord på biljettläsarna
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Kampanjkostnader och tillfälligt intäktstapp

• Produktion material: 
Ca 85 000 kr (ex moms)

• Medieköp: 
323  183 kr (ex moms)

• Tillfälligt intäktstapp 22 september:
Ser vi till en motsvarande dag 2019 för 
enkelbiljetter ca 255 873 kr. 
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Mediala uppmärksamheten 

▪ Antal inslag: 25 stycken – print, 
webb, TV och radio

▪ Totalt positivt PR-värde: 1 174 
276 SEK (annonsvärde x 3). 
Mätning genomförd av PR-byrån 
Nowa Empower AB. 

Urban Bergsell från Ekerum:

- Jag har räknat ut att jag åkte 21 mil på 
17 timmar inklusive arbetstid. Det tog 
tig att planera, men allt fungerade. Jag 
åker oftast bil, men nu finns inga 
ursäkter. Det här är framtiden, säger 
Urban. 
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Summering Bilfria dagen och Europeiska mobilitetsveckan 

• Positiva och värdefulla kundmöten i trafiken
20-tal medarbetare med blandad bakgrund och tjänster 
träffade kunder, förare och ombordpersonal under 
Europeiska mobilitetsveckan. All feedback och 
observationer sammanställs. 

• Stor medial uppmärksamhet med positiv ton
Värdefullt för både kollektivtrafiken och Kalmar länstrafik 
som varumärke. Värdet det redaktionella innehållet 
bedömts av PR-byrå uppgå till närmare 1,2 miljoner kr. 

• Uppskattningar för resandet
Resanderäkning saknas för dagen. Endast bedömningar 
från trafikföretagen samt våra egna observationer. 
Bedömningen är från de flesta håll - fler resenärer än 
vanligt under Bilfria dagen.  

• Stor spridning av ”efterfilmen” från dagen som 
förlänger den positiva effekten av budskapet. 

https://youtu.be/_o8ReK4G5Ac

https://youtu.be/_o8ReK4G5Ac
https://youtu.be/_o8ReK4G5Ac

