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Dagen H
när samhällsinformation 

inte skildes från propaganda* 

Fredrik Norén

En lördagskväll i september 1967 ställde kommunikationsminister Olof 
Palme väckarklockan på ringning till klockan tre på söndagsmorgonen. 
Under natten väcktes han flera gånger av telefonsamtal från människor 
som ville prata med ministern om det som skulle hända följande dag. När 
klockan ringde steg Palme upp och åkte till Riksdagsbiblioteket. Till-
sammans med Carl-Gunnar ”CeGe” Hammarlund och Lars Skiöld satt 
han spänt och lyssnade på när Fröken Ur räknade ner var tionde sekund 
till klockan 05.00.1 Timmen H var då slagen och Sverige hade gått över 
till högertrafik. Samtidigt nåddes kulmen på en av de största kommuni-
kationsinsatser som initierats av en svensk regering under 1900-talet. 
Palmes företrädare Gösta Skoglund hade varit ansvarig minister under 
det tidiga skedet av trafikreformens implementering (1963–1965). I lunch-
ekot söndagen den 3 september sammanfattade Skoglund insatsen på 
följande vis: ”Den propaganda, den enorma propaganda som bedrivits 
före övergången har tydligen gjort effekt.”2 

Många av de utländska journalister som bevakade händelseförloppet 
var fascinerade av den stora informationsapparat som hade mobiliserats 
för att få hela svenska folket att köra på höger sida av vägen, inklusive de 
100 000 frivilliga som hjälpte till att övervaka omkring 19 000 övergångs-

 · 125 

* Detta kapitel är en omarbetad version av artikeln ”H-Day 1967: An alternative per-
spective on ’propaganda’ in the historiography of public relation”, Public Relations Review, 
vol. 45, nr 2 2019.



126 · fredrik norén dagen h · 127 

ställen.3 Dick Soderlund från Syracuse Herald Journal kallade mängden av 
medier som hade mobiliserats för ett ”traffic smorgasbord”. Han inter-
vjuade även ”högergeneralen” Skiöld, verkställande ledamot för Statens 
högertrafikkommission (htk, 1963–1967), som försäkrade: ”No one 
 living or staying in this country will get a chance to escape the fact that 
Sweden goes right – not even a prison escape on the run.”4 

Högertrafikkommissionen hade stått inför flera logistiska utmaningar. 
Det handlade bland annat om att bygga om alla bussar, flytta mjölkbord 
och 400 000 brevlådor till andra sidan av vägen, för att inte tala om att få 
360 000 nya vägmärken på plats vid samma tidpunkt.5 Men det rörde sig 
också om svårhanterade kommunikationsproblem som behövde lösas 
 inför övergången. Förändringen till högertrafik var förvisso pedagogiskt 
enkel att formulera, men de förödande konsekvenserna av ett  misslyckande 
var lika lätta att föreställa sig. Alla medborgare som på något sätt berördes 

av trafiken – vilket i princip var alla – behövde således bli informerade och 
upplärda om de nya trafikreglerna. Därför var det centralt att omläggning-
en skulle ”föregås av en intensiv propaganda”, som det hette i en av kom-
missionens stillfilmer, Säkrare högertrafik från 1967.6 

Högertrafikkommissionen ansåg också att myndigheten behövde styra 
den allmänna opinionen om högertrafik så att den blev positiv till en 
omläggning. Frågan om trafikreformen hade regelbundet debatterats i 
Sverige under första halvan av 1900-talet. Trots att den rådgivande folk-
omröstningen 1955 hade resulterat i ett tydligt nej till en sådan förändring 
– 83 procent hade röstat emot – valde en lika tydlig riksdagsmajoritet att 
1963 godkänna regeringens proposition om att införa högertrafik. Många 
politiker ansåg att en omläggning i det långa loppet var oundviklig. Palme 
talade till exempel själv om att Sverige behövde ge vika för en ”interna-
tionell rationalism”.7 Men ett viktigare argument var förmodligen att en 
sådan reform skulle bli allt dyrare att genomföra allteftersom trafiksyste-
met växte sig mer komplext. 

Ett år efter riksdagsbeslutet visade en opinionsundersökning dystra 
siffror för den nyligen tillsatta Högertrafikkommissionen: bara hälften av 
de tillfrågade medborgarna kände till reformen och majoriteten av dessa 
var antingen ointresserade av – eller negativt inställda till – högertrafik.8 
Detta föranledde tidigt diskussioner inom kommissionen om att folkets 
attityder behövde förändras: ”I den interna diskussionen om propagandan 
har vid flera tillfällen framhållits att den trafikant som på Dagen H har en 
positiv inställning till reformen lättare än andra kan anpassa sig till det 
nya trafiksystemet och därigenom är en mindre trafiksäkerhetsrisk.”9

I efterhand vet vi att övergången till högertrafik blev en framgång och 
att en stor majoritet av det svenska folket till slut ställde sig bakom refor-
men. Flera organisationer, företag och individer involverades och tog 
dessutom egna initiativ i det arbete som staten, genom Högertrafikkom-
missionen, hade initierat för att sprida budskapet om Dagen H. Före-
liggande kapitel kan visa att denna verksamhet också beskrevs som pro-
paganda, såväl internt som externt. Men att propagandabegreppet skulle 
ha använts under 1960-talet i en västerländsk demokrati, och därtill med 

1. En av de många utländska tidningsartiklar som uppmärksammade den 
informations apparat som Högertrafikkommissionen hade mobiliserat. 
I bilden har tecknaren bland annat uppmärksammat de underkläder, 
endast producerade i dammodell, som specialdesignats med högertrafik-
temat. Ur Sunday News den 3 september 1967.
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en positiv eller neutral betydelse, är något som brukar avfärdas i både 
internationell och svensk forskning. Detta gäller inte minst inom den 
pr-historiska forskningen.10 Syftet med detta kapitel är därför att under-
söka användningen av propagandabegreppet i samband med höger tra-
fikomläggningen 1967. Tidigare pr-historisk forskning tas som utgångs-
punkt för att visa att det finns ett behov av att nyansera befintlig historie-
skrivning om hur propagandabegreppet har använts under efterkrigs tiden. 
Kapitlet ställer följande frågor: Hur gjorde en modern välfärdsstat – med 
kommissionen som exempel – för att nå ut med information till samtliga 
medborgare och påverka den allmänna opinionen? Hur språkliggjordes 
behovet av att nå ut med denna information? Vilka aktörer deltog i ut-
formningen, spridningen och språkliggörandet av kommunikationsakti-
viteterna som föregick trafikreformen? För att besvara dessa frågor riktas 
analysens fokus både mot det kommunikationsarbete som Högertrafik-
kommissionen bedrev och mot hur de historiska aktörerna beskrev denna 
verksamhet. 

Analysen bygger i huvudsak på protokoll från kommissionens ledning 
samt från den rådgivande Informationskommittén som fanns inom kom-
missionen. Ett särskilt intresse riktas också mot kommissionens mass-
mediegrupp. I genomgången av materialet har fokus riktats mot sam-
arbeten och medieanvändning i kampanjerna, samt mot hur de historiska 
aktörerna beskrev dessa aktiviteter. För att kvalitativt rekonstruera kom-
munikationsstrategierna och praktikerna har även andra materialtyper 
använts, till exempel nyhetsartiklar, filmer, tv- och radioprogram som 
producerades i samband med omläggningen. Därtill har intervjuer utförts 
med tidigare anställda på Statens högertrafikkommission.11 

Kapitlet kommer härnäst att presentera etablerade, inte sällan anglo-
centriska, forskningsperspektiv på propagandabegreppet under efter-
krigstidens första decennier. Sedan följer en analys med fokus på Höger-
trafikkommissionens samarbeten, mediestrategier och mediepraktiker. 
Sist förs en diskussion om analysens observationer i relation till rådande 
historieskrivning.

Historiska perspektiv på 
propagandabegreppet under efterkrigstiden

En vanlig tankefigur är att propagandabegreppets betydelse förändrades 
under första halvan av 1900-talet. Från att ha använts för att beskriva 
olika typer av aktiviteter, både positivt och negativt laddade sådana, över-
gick begreppet till att främst bli associerat med negativa konnotationer.12 
Detta är också en förskjutning som framträder tydligt inom den fram-
växande professionen för public relations under 1900-talet. 

När den amerikanske pr-pionjären Edward L. Bernays formulerade sina 
teorier om masspåverkan hette det att propaganda också var ett viktigt 
verktyg för public relations.13 Skillnaden mellan till exempel propaganda 
och utbildning, var enligt Bernays, bara en fråga om perspektiv.14 Men 
senare, när han 1941 formulerade pr-professionens historia, fick den 
 formen av en etisk linjär utveckling. Bernays försökte på så sätt distan sera 
sig själv och branschen från den tidens krigspropaganda. Det var fram-
förallt efter andra världskriget som pr-branschen försökte lansera public 
relations som en moralisk motsats till propaganda. Pr kom då att beskrivas 
som något betydelsefullt för både frihet och demokrati. Under en längre 
tid dominerade Bernays beskrivning den historiska forskningen om public 
relations. Senare färgade den även av sig i tongivande verk av till exempel 
James E. Grunig och Todd Hunt.15

Under de senaste två decennierna har andra historiografiska perspektiv 
på propaganda växt fram, inte minst inom fältet för pr-historia. Det har 
bland annat rört sig om kritik mot en tidigare usa-centrerad och linjär 
historieförståelse.16 Dessa forskare hävdar i stället att det ofta är svårt och 
problematiskt att särskilja public relations från propaganda som två skilda 
praktiker.17 Vissa forskare hävdar till och med att propaganda är en mer 
lämpad term att använda när pr-historien ska skrivas.18 Den svenska histo-
riografin som växt fram under samma period representeras främst av 
Larsåke Larssons översikt av den svenska pr- och informationsbranschen. 
Hos Larsson märks en liknande kritik mot den tidigare historiografi-
traditionen. I hans bok finns också en vilja att betrakta gränser mellan 
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propaganda och sådant som public relations som en empirisk fråga. I likhet 
med europeiska pr-historiker som Günter Bentele och Jaques L’Etang 
framhäver Larsson andra aktörer, till exempel myndigheter och ideella 
organisationer, som minst lika viktiga för kommunikationsbranschens 
utveckling. Detta i kontrast till en tidigare usa-centrerad pr- historiografi 
som främst placerat näringslivet i centrum.19

Den vaga linjen mellan sådant som propaganda, public relations, reklam 
och upplysning har också uppmärksammats inom fältet för propaganda-
studier.20 Redan på 1960- och 1970-talen menade tänkare som Jacques 
Ellul att det fanns ett behov av att omvärdera frågan om propaganda. 
Ellul argumenterade för att det inte var fruktbart att endast betrakta pro-
paganda som en politisk och negativ företeelse. I stället förespråkade han 
en bred definition av propaganda; det handlade om avsikten att få folk att 
agera, samt om ett effektivt verktyg för att genomföra politik. För honom 
var propaganda en naturlig komponent i ett avancerat och teknologiskt 
samhälle, och den hade en central funktion för demokratin.21 Senare forsk-
ning inom fältet för propagandastudier har fortsatt att problematisera och 
nyansera propagandabegreppet, propaganda som praktik samt förhållan-
det till liknande företeelser. Inom detta fält brukar forskare till exempel 
poängtera att det finns ett brett spektrum av kommunikativa tekniker för 
övertalning som kan användas i både moraliska och omoraliska syften.22 

Det finns alltså en senare historiografisk tradition som riktar kritik mot 
äldre och linjära perspektiv på förändringen av propagandabegreppet och 
propagandans funktion under efterkrigstiden. Men inom denna tradition 
märks också en tendens att samtidigt, och till synes omedvetet, tradera 
den linjärt begreppsliga förändring som presenterats av kommunikations-
branschen själv. Ett talande exempel på detta är L’Etang som skriver: 
”The history of public relations perhaps is missing a chapter on its ’News-
peak’ to use the Orwellian term, once propaganda, then public relations, 
then public and corporate affairs, followed by strategic communications, 
communication management, sustainability and engagement.”23 Om 
1960-talet har Kevin Moloney svepande uttryckt att erfarenheterna från 
andra världskriget ”stripped away any positive connotation from the idea 

and practices of propaganda”.24 I det svenska fallet framför Larsson lik-
nande argument som Moloney om 1960-talet.25 Det finns dock viss forsk-
ning som pekar på att ”propaganda” användes under efterkrigstiden i en 
mer positiv eller neutral betydelse. Till exempel användes begreppet i 
Spanien fram till mitten av 1950-talet, och i vissa östeuropeiska stater var 
det fortfarande i bruk så sent som 1989.26 Men dessa länder styrdes av 
auktoritära regimer. I det rådande forskningsläget framstår det nästan 
som otänkbart att propagandabegreppet, i neutral eller positiv betydelse, 
skulle kunna ha använts i demokratiska stater efter 1950-talet.27

Som presenterats i inledningen syftar detta kapitel till att proble-
matisera etablerade föreställningar om begreppet propaganda och dess 
roll i Sverige under 1960-talet. Som analytiskt exempel används en av de 
 största kommunikationssatsningarna i Sveriges historia, högeromlägg-
ningen 1967. Härnäst kommer analysen att ge läsaren en redogörelse för 
Statens högertrafikkommissions kommunikationsarbete, och hur detta 
beskrevs, med fokus på samarbeten och medieanvändning.

Samarbetet med annonsbyråer 
och samhällsvetenskapen

Sverige var inte det första landet att lägga om från vänster- till högertra-
fik. I Österrike hade detta skett 1938, i Argentina 1946 och i Etiopien 1964. 
I min intervju med Anders Englund, forskningschef på kommissionen 
mellan 1965 och 1967, berättade han att de hade besökt andra länder för 
att lära av de tidigare erfarenheterna. Men resultatet visade sig vara ”ytter-
ligt magert”, enligt Englund.28 Statens högertrafikkommission behövde 
därför från grunden skapa kampanjer som var informativa, övertalande, 
trovärdiga och optimistiska. Detta gjordes på olika sätt och ofta i samar-
bete med skilda samhällsaktörer. Ett sådant exempel var integreringen av 
aktörer från annons- och reklambranschen i kommissionens arbete. 
 Sådana aktörer blev antingen producenter av kampanjmaterial eller råd-
givare i kommissionens arbete. 
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Högertrafikkommissionen upphandlade merparten av sin kampanj-
verksamhet. Till den största upphandlingen lämnade elva företag in 
 anbud. Av dessa beskrev tre annonsbyråer uppdraget som propaganda. Ett 
företag (det anges inte vilket i arkivmaterialet) uttryckte det på följande 
vis: ”Uppgiften har emellertid mer av propagandakaraktär än den vanliga 
reklamen, vilket gör det möjligt och nödvändigt att i informationen ut-
nyttja även många vägar som i kommersiella sammanhang är stängda.”29 
En annan annonsbyrå underströk att ”[h]ur väl propagandakampanjen 
för högertrafiken i sin helhet än lägges upp så kommer de åtgärder som 
vidtagas omedelbart före och efter timmen H att vara avgörande för en 
lyckosam övergång”.30 I arkivmaterialet är det tydligt att kommissionen 
– och även annonsbyråerna – främst beskrev kommunikationsarbetet i 
termer av information. Men propaganda var också ett begrepp som regel-
bundet förekom i beskrivningen av verksamheten, och inte sällan med en 
neutral eller positiv betydelse. Detta går alltså emot både internationella 
och nationella forskningsresultat om vilken betydelse propagandabegrep-
pet har tillskrivits under 1960-talet. I sin svenska översikt menar Larsåke 
Larsson att det blev känsligt för myndigheter under 1960-talet att  använda 
termen public relations på grund av dess association till propaganda.31 Men 
fallet med Högertrafikkommissionen visar att propagandabegreppet inte 
alls hade en uteslutande negativ betydelse. Däremot är det ytterst sällan 
som termen public relations förekommer i källmaterialet.

Det var annonsföretagen Ervaco och Günter & Bäck som vann upp-
handlingen om att få utföra merparten av kommissionens kampanjverk-
samhet.32 Sammanlagt producerades sex ”informationsprogram” under 
1966 och 1967. Programmaterialet innehöll sådant som ljudband, still-
filmer, broschyrer och handledningsmaterial, vilket bland annat distribue-
rades till kommissionens samarbetspartners. De första två programmen 
var inriktade på att förändra den allmänna opinionen till högertrafikre-
formens fördel. Dessa följdes av två kampanjprogram som kretsade kring 
trafikregler och trafikbeteende. Sist lanserades två generiska kampanjer 
för att upprepa sådan information som ansågs vara av yttersta vikt för 
medborgarna att ta del av inför Dagen H.33

Kommersiella aktörer anlitades också för rådgivning till kommissio-
nens externa kommunikationsverksamhet. Den så kallade Informations-
kommittén inom kommissionen bemannades till exempel med represen-
tanter från Svenska journalistförbundet, Sveriges annonsörer, Sveriges 
radio och Svenska tidningsutgivareföreningen. Informationskommittén 
bedömde att omläggningen till högertrafik var ”en mycket stor kommu-
nikationsuppgift, mycket större än den som tidigare trafikpropaganda 
eller kommersiella reklaminsatser inneburit”.34 Mellan 1965 och 1967 
presenterade Informationskommittén olika pm om strategiska övervägan-
den i vissa kommunikationsfrågor. En sådan fråga gällde hur information 
till medborgarna skulle presenteras på ett övertygande sätt. Eftersom 
trafik reformen bedömdes vara ett känsligt ämne bland allmänheten före-
slog Informationskommittén till exempel att högertrafik inte skulle näm-
nas i nära relation till ordet kommission. Kommittén menade nämligen 
att ”kommission” fortfarande associerades med krigstidens impopulära 
kriskommissioner. Ett användande av det ordet kunde därför riskera att 
bidra till en negativ inställning till trafikomläggningen. I stället föreslog 
kommittén att förkortningen htk skulle användas. Förkortningen ansågs 
också vara mer attraktiv för journalisterna när de skulle skriva om kom-
missionens arbete, och lättare för folket att läsa.35

Samarbetena med näringslivet gav positiva resultat för kommissionen. 
Den kända symbolen för högertrafik (se Illustration 2) hade utvecklats av 
annonsbyrån abc och skulle senare belönas med ett silverägg vid  Svenska 
affischtecknares reklamgala.36 Det var även på inrådan av annonsbyråerna 
som Högertrafikkommissionen tog kontakt med kungliga hovet och prins 
Bertil, vilket resulterade i att Motorprinsen gjorde ett framträdande i tv 
den 3 september 1967 och höll ett tal till högertrafikens fördel.37 

I min intervju med Anders Englund berättade Englund hur han och 
Mats Björkman tidigt hade etablerat kontakt med Högertrafikkom-
missionen. Deras syfte var att förklara vilka åtgärder som de ansåg vara 
nödvändiga, från förarnas perspektiv, för att genomföra en lyckad om-
läggning till högertrafik.38 Myndighetens intresse för samhällsvetenskap 
ledde sedermera till att en vetenskaplig arbetsgrupp 1964 tillsattes inom 
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kommissionen och som Englund blev forskningschef över. Högertrafik-
kommissionen var nämligen noga med att ”[d]en mängd information som 
skall förmedlas till allmänheten måste avpassas i enlighet med inlärnings-
psykologiska och pedagogiska riktlinjer”.39 Arbetsgruppen var uppdelad 
i tre undergrupper: en för ”inlärning” (pedagogik) som leddes av Karl- 
Georg Ahlström, en annan för ”utlärning” (psykologi) med Mats Björk-
man som ansvarig, och en tredje med inriktning mot ”massmedia” med 
Karl-Erik Wärneryd som ledare. Wärneryd var då professor i ekonomisk 
psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Massmediagruppens arbete var präglat av den behavioristiskt oriente-
rade medieforskningen som hade växt fram i usa under mellankrigstiden. 
Detta var en forskningsinriktning som bland annat drevs av idén att dels 
förse folket med vad som uppfattades vara bättre information, dels under-

2. Till vänster: Kommunikations-
minister Olof Palme (1965–1967) 
med symbolen för högertrafikens 
införande i bakgrunden. Denna 
symbol användes fram till den 
2 september 1967. 

3. Till höger: Organisationskarta 
över Statens högertrafikkommission. 

4. Till höger: Medlemmar ur Höger-
trafikkommissionens vetenskapliga 
arbetsgrupp 1967. Från vänster till 
höger: ej säkert identifierad men 
troligen Mats Björkman, därefter 
Anders Englund, Karl-Georg Ahl-
ström och Karl-Erik Wärneryd. 
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lätta för politikerna att fatta klokare beslut. Inriktningen kom därför att 
fokusera på effektforskning.40 Massmediagruppens arbete kretsade kring 
tre moment: ”studier av målpopulation och mottagargrupper”, ”metoder 
för effektmätningar” samt ”metoder för förprövning av information”.41 
Eller som det uttrycktes vid ett annat tillfälle: ”informationsspridning och 
attitydpåverkan, förprövning av information och propaganda samt expe-
riment med kommunikationer, som har oroande innehåll.”42 När det gäll-
de förprövning av information utförde Massmediagruppen tester av olika 
metoder för att kunna ”välja mellan alternativa reklam- eller propagan-
dameddelanden” i kommissionens kampanjer.43 Liksom Informations-
kommittén gav Massmediagruppen råd till kommissionen rörande vilka 
tekniker som var bäst lämpade för överföring av ”massmediainforma-
tion”.44 Gruppen hade också ett tätt samarbete med den pedagogiska kom-
petensen som fanns inom Utlärningsgruppen. Det handlade bland annat 
om att hitta optimala metoder för att kunna fastställa ”hur informationen 
skall vara utformad för att höja trafikkunskapen, samt vilka kanaler för 
informationsspridning som är effektivast”.45

I april 1967 sändes tv-programmet Tänk på ett tal. Programmet kretsade 
kring trafiksäkerhet och hade producerats med högertrafikomläggningen i 
åtanke. I samband med sändningen utförde Massmediagruppen olika under-
sökningar om trafikinformationens effekter och exponeringskraft. Det 
handlade till exempel om mätningar av ”attityd- och orosläget”, det vill säga 
om allmänhetens förhållande till högertrafik. Därtill gjordes kunskapsmät-
 ningar som fokuserade på huruvida tittarna kom ihåg ”en-minut-insla-
gen” i tv och den trafikinformation som presenterades i programmet.46

Massmediagruppens effektmätningar skedde inte sällan i samarbete 
med externa samarbetspartners. I samband med tv-programmet Alla mot 
alla – en svensk variant av det Shell-sponsrade csb-frågesportprogrammet 
The national drivers test – genomfördes till exempel ”snabbmätningar” till-
sammans med Sveriges radios publik- och programforskningsavdelning 
samt Statistiska centralbyrån.47 Massmediagruppens undersökningar var 
ofta personalintensiva och tog en hel del resurser i anspråk.48 Ett exempel 
var ”totaleffektmätningen” 1966 som avsåg det så kallade trafikbeteende-

programmet, ett av Högertrafikkommissionens sex informationsprogram. 
I mätningen utfördes bland annat rikstäckande intervjuer.  Svarsmaterialet 
skulle sedan behandlas och kategoriseras med hjälp av den senaste tekniken 
vid Uppsalas datacentral. Detta arbete var emellertid så krävande att 
Massmediagruppen senare bestämde sig för att ”helt avstå från databe-
handling på större datamaskiner under den återstående delen av gruppens 
verksamhet”.49 Allt skulle som sagt mätas och inget fick lämnas åt slum-
pen. I filmen 3e september, som beställdes av Högertrafikkommissionen 
efter omläggningen, gav en stolt berättarröst följande beskrivning av 
myndighetens arbete: ”Varje händelse, varje liten rubbning studerades 
och förvandlades till statistik.”50 

Det är tydligt att Högertrafikkommissionen betraktade information 
som ett verktyg för att på olika sätt skapa en ”positiv attityd” till den 
kommande trafikreformen, och för att uppnå trafiksäkerhet under om-
läggningen.51 Välkomnandet av olika aktörer i det kommunikativa arbetet 
kan också tolkas som en metod för kommissionen att möta folks förvänt-
ningar på en uppdaterad och effektiv myndighetsinformation.52 

Civilsamhället som 
kommunikationsinfrastruktur

Ett annat viktigt samarbetsexempel är hur Högertrafikkommissionen 
lyckades mobilisera Föreningssverige. Vid den tiden var nästan varje 
svensk medlem i en förening eller organisation. Civilsamhället betrakta-
des därför som en central infrastruktur att mobilisera för att få storskalig 
spridning av trafikinformationen och en positiv effekt på den allmänna 
opinionen. Detta trots att kommissionens egen kampanjbudget hade fått 
ett anslag på 30 miljoner kronor.53

En sådan organisation var Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande (ntf). Organisationen tog på sig ett stort ansvar vad gällde att 
sprida information och utbilda i frågor som rörde högertrafikomläggning-
en.54 Föreningen betraktades därför som en central partner för Högertrafik-
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kommissionens syfte, något som också tydliggjordes i en utredning av 
Informationskonsult ab: ”Ur den totala psykologiska konfigurationssyn-
punkten är därför ntf att rekommendera som kommunikator vid den 
kommande högertrafikpropagandan.”55 Under 1966 arrangerade natio-
nalföreningen och kommissionen flera ”informationskonferenser” som 
var riktade till olika organisationer och föreningar på lokal, regional och 
nationell nivå.56 Syftet med konferenserna kan å ena sidan tolkas som en 
signal till civilsamhället: alla organisationer var viktiga och behövdes i 
kommissionens kommunikationsarbete. Å andra sidan kan ambitionen 
att engagera en så bred spridning av aktörer som möjligt förstås som en 
politisk strategi, nämligen att tona ner det faktum att en stor majoritet av 
svenska folket tidigare hade sagt nej till högertrafik. 

Till den största konferensen lockades representanter från över hundra 
organisationer. På talarlistan fanns bland andra kommunikationsminister 
Palme. I sitt tal på konferensen underströk han att högertrafikomlägg-
ningen ”berör oss alla eftersom vi alla berörs av trafiken”.57 En annan 
talare var Skiöld, Högertrafikkommissionens verkställande ledamot. Han 
uppmanade civilsamhällets aktörer att använda de informationsprogram 
som myndigheten tagit fram tillsammans med reklamföretagen. Men 
 Skiöld underströk också att organisationerna gärna fick använda egenpro-
ducerad information om högertrafikomläggningen. Sådan kunde bland 
annat användas vid ”publikdragande händelser, t ex tävlingar, samt ut-
ställning av upplysningsmaterial i skyltfönster och offentliga lokaler”, 
enligt Skiöld.58 Kommissionen uppmuntrade också organisationer och 
föreningar att sätta sin unika prägel på det informationsmaterial som de 
försågs med, och att komplettera detta material med egna initiativ som 
förhoppningsvis kunde nå bortom medlemsbasen från respektive organi-
sation.59 Civilsamhället utgjorde på så vis en möjlighet för kommissionen 
att producera och föra ut information till medborgarna på ett sätt som 
hade varit svårt att både göra och legitimera utifrån myndighetens mer 
strikta riktlinjer. Strategin bör betraktas som framgångsrik då omkring 
250 nationella organisationer skulle komma att delta i kommunikations-
arbetet i samband med högertrafikomläggningen.60 

Högertrafikkommissionen såg Föreningssverige som en möjlig infra-
struktur för att optimera spridningen av information. Detta gällde fram-
förallt till grupper som var svåra att nå via massmedier. Till skillnad från 
kommissionen kunde föreningar och organisationer erbjuda personlig 
kontakt med till exempel äldre, handikappade och icke svensktalande. Det 
fanns också en uppfattning om att många föreningar led av ”idétorka” i 
sina medlemsprogram. På så vis, menade kommissionen, utgjorde informa-
tionen om högertrafik också ett medel för att skapa debatt och engage-
mang bland medlemmarna.61 Sammantaget kunde kommissionen  använda 
de fristående organisationerna och bedriva sina trafikkampanjer genom 
dem. ”Organisationerna har mycket stor kraft när det gäller att påverka 
medlemmarnas attityder”, som kommissionen uttryckte det.62 Civilsam-
hället erbjöd en möjlighet för myndigheten att utöka informationsaktivi-
teterna och påverkansarbetet på ett sätt som annars hade varit svårt för 
myndigheten att göra på egen hand. Resultatet liknade en form av statlig 
samhällsinformation som förmedlades via ombud. Dessa samarbeten 
 gjorde att rollen som avsändare blev mindre tydlig.

Användningen av traditionella massmedier

Kommissionen lade ner mycket arbete på att identifiera hur befintliga 
massmedier kunde utnyttjas för att maximera informationens påverkan 
på medborgarna. Den vetenskapliga arbetsgruppen undersökte till exem-
pel under vilken månad det skulle vara bäst att utföra omläggningen till 
högertrafik. Arbetsgruppen diskuterade tre månader: maj, juni och sep-
tember. Maj valdes bort på grund av att de nära förestående semestrarna 
riskerade att störa uppföljningsaktiviteterna efter omläggningen. På grund 
av barnens sommarlov och att ”informationströttheten” bedömdes vara 
stor under industrisemestern – vilket innebar att färre tidningar såldes – 
valdes även juni bort.63

Traditionella massmedier som tv, radio och dagspress ansågs vidare vara 
centrala för att säkerställa omläggningens önskade utfall. Televisionen 
ansågs av kommissionen vara ett särskilt viktigt medium att få tillträde 
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till, inte minst på grund av att det bara existerade en tv-kanal. I samband 
med Dagen H hölls en rad presskonferenser i Riksdagshuset, dit kommis-
sionen hade förlagt sitt tillfälliga huvudkontor. Forskningschefen Anders 
Englund var en av dem som rapporterade om det fortlöpande arbetet med 
omläggningen. Inför över 200 journalister redogjorde Englund bland 
 annat för Massmediagruppens mätningar. En sådan visade att kvällen före 
omläggningen hade mellan 43 och 67 procent av befolkningen sett den så 
kallade högervakan på tv som leddes av bland andra Lennart Hyland.64 

Radio och tv användes också för att försöka nå ut med trafikinformation 
till den icke svensktalande befolkningen. Detta gällde inte minst den finsk-
talande populationen i Sverige. Till radion föreslogs till exempel att 
”[e]n flerspråkig discjockey, t ex Pekka Langer, ger högertrafikinformation 
mellan skivorna i Melodiradion. […] Gästjockey: t ex Siw Malmqvist 
med finländsk man”.65 I samband med omläggningen hade korta inslag 
om högertrafik producerats för tv för att sändas mellan de ordinarie 
tv-programmen. Inslagen innehöll textinformation på skilda språk, som 
rullades fram till ljudet av en bakgrundsröst som läste upp samma med-
delanden på svenska. 

Dagspressen utgjorde också en viktig infrastruktur för Högertrafikkom-
missionen när det gällde att nå ut med information som myndigheten 
ansåg att medborgarna behövde förses med. Att skapa och upprätthålla 
en god relation med de olika tidningsredaktionerna, och förse dessa med 
korrekta upplysningar, ansågs vara av stor vikt. Kommissionen räknade 
med att tidningarna själva skulle skriva om högertrafiken i samband med 
omläggningen, såväl lokalt och nationellt som internationellt. Det var 
”hot news” som myndigheten uttryckte det.66 Men inför Dagen H fanns 
det en oro över att pressens skriverier om skiftet till högertrafik –  avsiktligt 
eller oavsiktligt – kunde skapa oro bland befolkningen. Högertrafikkom-
missionen inrättade därför ett presskontor. Denna funktion blev  instruerad 
att alltid vara beredd med uppdaterad information om det pågående arbe-
tet och att förse pressen med artiklar som var skrivna i ”positiv anda”.67

När tidpunkten för omläggningen närmade sig ökade även mängden 
press- och informationsmaterial som skickades till utlandet. Denna distri-

bution gjordes bland annat av omsorg om de turister och affärsresenärer 
som skulle vistas i Sverige under högertrafikens införande. Men det ansågs 
också gynnsamt ur en ”PR-synpunkt” för Sverige. 68

Nyhetsbevakningen kring den 3 september blev som förutspått om-
fattande. En undersökning efter omläggningen uppskattade att två spalt-
kilometer hade skrivits om högertrafikens införande i utländsk press. Det 
rörde sig om omkring 2 500 utländska tidningar, mestadels från Väst-
europa, usa och Japan.69 I Sverige försökte pressen på olika sätt exploa-
tera högertrafikomläggningens nyhetsvärde. Det skapades till exempel 
olika ”första”-nyheter med rubriker som ”H-trafikens första rattfyllerist”, 
”Första högerbabyn uppvaktad i Alvesta” och ”Första H-konfirmanden 
gick fram i Stenbrohult”.70

Slutligen, och i anknytning till Högertrafikkommissionens pressrela-
tioner, är det värt att belysa betydelsen av Lars Skiöld, ”högergeneralen”, 
när det gäller hur trafikomläggningen förmedlades till folket. Skiöld sades 
ha en karismatisk och auktoritativ personlighet som kunde utstråla lugn 
och förtroende till sin omgivning. Både Kerstin Frej Nyberg och Maj 
Hultqvist, då sekreterare på kommissionen, tog upp Skiölds persona  under 
mina intervjuer till detta kapitel. ”Han fyllde ett helt rum”, som Nyberg 
uttryckte det.71 I ett av de utländska reportagen om den svenska trafikom-
läggningen beskrev Judith Jackson från Standard Car Review Skiöld som 
”a gentle bear of a man who looked as if it would take an atom bomb at 
least to shake him”.72 Det är med andra ord möjligt att Skiölds närvaro i 
nyheterna också hjälpte till att stärka det publika stödet för högertrafiken. 

Mobilisering av ”specialmedia”

Det är tydligt hur viktiga kommissionen ansåg att traditionella  massmedier 
var för högertrafikomläggningen. Men det är samtidigt fascinerande att 
observera hur brett myndigheten och den vetenskapliga arbetsgruppen 
definierade vad ett medium kunde vara. Kommissionen underströk att 
”mindre konventionella metoder” skulle krävas för att uppnå ”optimal 
informationseffekt”. När det gällde medieval stod således ”i princip alla 
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slag av media till förfogande”.73 Dagarna före och efter den 3 september 
spreds stora mängder information om högertrafiken för att nå alla som 
bodde och vistades i Sverige, inom såväl den offentliga som den privata 
sfären. Detta skedde bland annat genom vad kommissionen kallade för 
”specialmedia”. Ljudslingor spelades till exempel upp på teatrar och sport-
arenor. Broschyren Högertrafik: En handledning från Statens högertrafikkom-
mission, den så kallade ”H-bibeln”, hade tryckts upp i 7,9 miljoner exem-
plar och distribuerades till samtliga svenska hushåll. Därtill cirkulerades 
12 miljoner H-klistermärken som sattes upp i portgångar och butiker, 
längs vägar och inne i bilar och på mjölkpaket och matkassar.74 Med 
 omläggningen till högertrafik skulle även andra trafikregler träda i kraft. 
Parallellt med informationsaktiviteterna om högertrafik passade därför 
kommissionen på att även informera om dessa regler, vilket framgår av 
Illustration 6 och 7.

5. En affisch med kommissionens mass-
producerade broschyr, ”H-bibeln”. 

6. I samband med högertrafikomläggningen 
passade kommissionen på att även sprida 
information om andra trafikregler som 
också skulle träda i kraft den 3 september. 
På bilden syns en buss med texten ”Jag 
använder alltid övergångsställe. Jag gillar 
inte böter”. 

7. Ett klistermärke med trafikinformation på 
ett mjölkpaket. 
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Även den statliga predikstolen mobiliserades. ”Ärkebiskopen har  genom 
särskilt cirkulär riktat sig till rikets präster och understrukit betydelsen 
av en aktiv medverkan i högertrafikarbetet”, stod det i en av kommissio-
nens detaljplaner för ”informations- och utbildningsverksamheten” under 
omställningsskedet hösten 1967.75 Söndagen den 3 september tv-sändes 
en gudstjänst från Linköping i vilken domprosten Helge Brattgård bad 
till Gud att ”hålla din skyddande hand” över det svenska folket inför 
”ingången i denna nya situation”.76 Olika former av arenor, objekt och 
praktiker fick utrymme i kommissionens mediestrategier och bedömdes 
efter sin respektive specifika förmåga att nå ut och påverka. Mitt i den så 
kallade massmedieåldern lämnade myndigheten inget åt slumpen: ”Det 
är självklart att alla tänkbara existerande media skall användas i propa-
gandakampanjen.”77 Till och med tändsticksplånet bereddes utrymme i 
mediestrategierna som ett ”speciellt medium för information av påmin-
nelsekaraktär”.78

Men det var inte bara Högertrafikkommissionen som visade på upp-
finningsrikedom. Myndighetens rop efter samhällelig uppslutning bakom 
trafikomställningen besvarades när Dagen H närmade sig. På eget initia-
tiv gav föreningar, organisationer och företag förslag på diverse objekt och 
aktiviteter som kunde användas för att torgföra högertrafikens införande. 
För detta speciella tillfälle tog till exempel den anrika gördel- och man-
schettknapptillverkaren Sporring kontakt med kommissionen och erbjöd 
sig ta fram en prototyp för ett ”propagandamärke” som skulle kunna 
bäras på ytterkläderna.79 Andra exempel på specialmedia var en mössa som 
skapades till skolbarn, en sång och en dans, slipsar, choklad, ballonger, ett 
lotteri och en bakelse. Enligt kommissionen skulle alla initiativ som inte 
riskerade att äventyra den allmänna opinionen för högertrafik få dess 
 officiella stöd (om än inte ekonomiskt).80 I min intervju med Englund 
kunde han inte dra sig till minnes ett enda förslag som avfärdades.81

Informationskampanjerna som initierades av Högertrafikkommissio-
nen resulterade i effekter som gick bortom den linjära idén om sändare 
och mottagare. Ett exempel på detta var hur kommissionen förhöll sig till 
den yngre populationen. Barn var å ena sidan mottagare av  kommissionens 

meddelanden, och precis som med andra målgrupper anpassades trafik-
informationen till barnens förutsättningar och intressen. Myndigheten 
upprättade till exempel ett samarbete med det svenska Disney-kontoret. 
Utifrån det samarbetet skapades serier där bland andra Kalle Anka lärde 
ut de nya trafikreglerna, och en film med ihopklippta kortfilmer med 
 Janne Långben i trafiken.82 Den svenska tecknaren Bertil Almqvist hade 
länge förespråkat högertrafik genom sitt serietecknande och inför om-
läggningen fick han flera teckningar publicerade med karaktären ”Hö-tr-
ik-en”.83 Ett annat exempel var ett specialnummer av Kamratposten som 
producerades i samarbete med kommissionen. Det trycktes upp i 500 000 
exemplar och skickades ut till samtliga skolor i Sverige.84 

Men barn var å andra sidan även förmedlare av Högertrafikkommissio-
nens budskap. Karl-Georg Ahlström, ansvarig för utlärningen inom den 
vetenskapliga arbetsgruppen, berättade i min intervju att de hade räknat 
ut att om barnen lärde sig något så skulle de prata om det med sina föräld-
rar.85 På så vis utgjorde skolorna plattformar där kommissionen kunde  sprida 
information och lära ut de nya trafikreglerna till barnen, som i sin tur blev 
till verktyg för att – indirekt – lära upp de vuxna hemma vid köksbordet.

Med sina olika samarbeten lyckades Högertrafikkommissionen skapa 
något som kan liknas vid ett mediesystem runt högertrafiken och den 3 
september 1967.86 Genom att synliggöra den pluralistiska summan av 
 olika medier – empiriskt definierade med sina sammankopplade relationer 
– kan forskaren få hjälp att förstå skalan och påverkanskaraktären i den 
samlade kommunikationsansträngningen. Exemplet med barnen illu-
strerar hur denna typ av cirkulation av meddelanden delvis kastade om 
rollerna avsändare och mottagare. Trafikinformationen behövde inte nöd-
vändigtvis spridas direkt från myndighet till medborgare. Inte nog med 
att kommissionen själv benämnde sitt arbete som propaganda, vid sidan 
av information; de systematiska försöken att mobilisera medier liknade 
även Jacques Elluls idéer om propaganda. I sin klassiska bok från 1962 
noterade han att propaganda blir total när alla tillgängliga tekniska medel 
utnyttjas: ”Each usable medium has its own particular way of penetration 
– specific, but at the same time localized and limited.”87 
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Den senare tidens forskning – inte minst inom fältet pr-historia – brukar 
understryka att sådant som public relations, reklam och upplysning är feno-
men som är närbesläktade med propaganda. Det är således svårt att skilja 
dem åt som olika praktiker. Forskare inom pr-historia har till exempel 
kritiserat det linjära perspektivet i den tidigare historiografin, där orga-
nisationers externa kommunikation ansågs röra sig från etiskt ifråga-
sättbar propaganda till god public relations. Samtidigt har senare historie-
skrivning haft en tendens att acceptera att kommunikationsbranschen 
språkbruk förändrades i en lika linjär riktning efter 1945. Denna påstådda 
förändring har då tolkats som ett försök från branschen att distansera sig 
från propagandabegreppet i syfte att torgföra andra begrepp – public rela-
tions, strategisk kommunikation, hållbar kommunikation och så vidare – 
som propagandans moraliska motsatser. 

Men genom att studera den svenska Högertrafikkommissionen från 
1960-talet har detta kapitel kunnat visa att trafikkampanjerna inte bara 
liknade propaganda utan också delvis beskrevs som propaganda. Att höger-
trafikomläggningen var ett ovanligt stort och prestigefyllt kommunika-
tionsprojekt gör det ännu mer intressant att kommissionen, dess mass-
mediagrupp och annonsbyråer använde en sådan terminologi. Trots skill-
nader mellan länder visar det svenska fallet att begreppet propaganda kan 
ha använts betydligt längre in i efterkrigstiden i västerländska demokra-
tier än vad tidigare forskning har antytt. I kapitlets källmaterial har det 
dessutom framkommit att propaganda ofta förekom i utbildningskon-
texter och med en neutral eller positiv betydelse. Kommissionen kunde 
till exempel hänvisa till ”informations- och propagandaverksamhet som 
går ut på att bibringa trafikanterna vissa kunskaper som är av betydelse i 
samband med omläggningen”.88 Detta kapitel bidrar således till att bland 
annat modifiera den etablerade föreställningen om att public relations blev 
ett impopulärt begrepp under 1960-talet på grund av dess association till 
propagandabegreppet.

8. Anställda i Statens högertrafikkommission. I den horisontella linjen finns verkställande 
direktör Lars Skiöld som andra man från höger. 
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