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PÅVERKAN GENOM REFLEKTION1 

Kan besvarandet av ett frågeformulär förändra trafikbeteendet hos unga 
män? 

 
Moa Lanner 

 
Syftet med denna explorativa studie är att belysa om besvarandet av ett 
frågeformulär kan initiera en reflektionsprocess som i sin tur leder till ett 
förändrat körbeteende. Uppsatsen utgår från det frågeformulär som 
användes i Falk & Montgomerys (manuskript under färdigställande) studie. 
I uppsatsen behandlas två delfrågor, 1. Kan formuläret ha initierat en 
reflektionsprocess bland respondenterna? 2. Kan några specifika frågor eller 
frågeområden identifieras? Studien har genomförts med hjälp av två olika 
studier med olika metoder. Den första genomfördes som en telefonintervju 
där 26 personer deltog och den andra med hjälp av tänka- högt protokoll där 
6 personer ingick. Studien bottnar i elaboration likelihood model (ELM). 
Resultaten från delstudierna visar att frågeformuläret verkar ha initierat en 
reflektionsprocess. Fyra områden, alkohol, trafikregler, olyckor och fart 
väcker denna reflektion. Förklaringar till resultaten finns främst i ELM som 
menar att budskap som väcker tankar och reflektion hos respondenterna 
bearbetas centralt i medvetandet (Petty & Cacciopio, 1986).  

 
Inledning 

 
Idag dör varje år mellan 400 och 500 personer och flera tusen skadas allvarligt i trafikolyckor 
i Sverige. Detta gör trafiken till ett av de största folkhälsoproblemen vi har i Sverige idag 
(VTI rapport 491 A, 2003). Olycksstatistiken skiljer sig mellan åldersgrupper och den grupp 
som är överrepresenterad är ungdomar. 18-19 åringar är exempelvis inblandade i fem gånger 
fler trafikolyckor än 35-50 åringar. År 2000 dödades 591 personer i trafiken, av dessa var 119 
mellan 18-24 år. 2005 dog 440 personer i trafiken varav 67 var mellan 18- 24 år. Samma 
mönster finns om man ser till de som blev allvarligt skadade i trafiken. Av de 4104 personer 
som blev allvarligt skadade år 2000 fanns 722 av dessa i åldersgruppen mellan 18-24 år. År 
2005 skadades 3915 personer allvarligt, 700 av dessa befann sig i åldersgruppen mellan 18-24 
år (www.vagverket.se). I åldersgruppen mellan 18-24 år är trafikolyckor också den vanligaste 
dödsorsaken i Sverige (VTI Rapport 491 A, 2003). Vad gäller olyckstypen är unga förare 
överrepresenterade i de flesta olyckstyper men vanligast är singelolyckor och olyckor där 
föraren tappat kontrollen över bilen. Olyckor sker främst på kvällar och helger och olyckor 
där alkohol är inblandad och där förare somnar vid ratten ökar. Vidare är unga dåliga på att 
använda sig av säkerhetsbälten, samt att hålla hastigheterna (VTI Rapport 491 A, 2003). 
Manliga bilförare är överrepresenterade i antalet trafikolyckor över alla åldersgrupper. 
Särskilt stor risk att bli inblandad i en olycka löper unga män i åldern 18-24 år, där männen är 
inblandade i 77 procent av de inträffade olyckorna som sker i åldersgruppen (Berg & 
Gregersen, 1993).  
 
Riksdagen tog hösten 1997 beslut om en Nollvision i trafiken. Denna innebär en långsiktig 
ambition för trafiksäkerhet som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken 
till följd av olyckor. Nollvisionen bygger på insikten att människor ibland gör misstag och att 
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trafikolyckor därför aldrig helt kan förhindras. Däremot anser riksdagen i Nollvisionen att det 
går att förhindra att olyckor leder till dödsfall eller allvarliga personskador. Vägverket 
bedriver aktivt trafiksäkerhetsarbete för att förebygga olyckor och kunna nå Nollvisionens 
mål (www.vagverket.se). Med tanke på ovanstående statistik har vi dock en lång väg att gå 
innan målen uppfylls. Att förbättringar av vägarna sker är ett sätt att bidra till ökad 
trafiksäkerhet. Detta kan dock resultera i en negativ spiral eftersom när de yttre förhållandena 
subjektivt upplevs säkra blir förare mer benägna att ta risker (Näätenen & Summala, 1976). 
Ett sätt att minska olycksrisken är att få förare, framförallt unga manliga förare som 
överrepresenterade i olycksstatistiken, att ta mindre risk medan de kör.  
 
Från en psykologisk utgångspunkt kan antas att individens körstil reflekterar mer generella 
attityder eller värderingar och även kan spegla en livsstil. Maycock, Lockwood och Lester 
(1991) fann bland annat att bristande körerfarenhet kan vara en förklaring till den höga 
olycksrisken hos unga. En anledning till detta kan vara att unga i början kör mer riskfyllt än 
äldre och befinner sig då också i en större riskzon. Mayhew, Simpson och Pak (2003) fann att 
olycksrisken generellt minskar med ökad erfarenhet för alla åldersgrupper, dock minskar 
risken mer för unga förare, framförallt under första året med körkort. Unga förare med nytaget 
körkort är således särskilt utsatta och har en högre risk att råka ut för en olycka än äldre förare 
med nytaget körkort (Deery, 1999). En anledning till detta kan vara att unga förare snabbt lär 
sig de färdigheter som krävs för att klara av vissa risker. En annan anledning till att äldre med 
nytaget körkort har lägre olycksrisk, kan förutom erfarenhet även vara en mognadsfråga där 
äldre inte har lika stort behov av exempelvis sensation seeking. Att få kunskap om hur unga 
förare tänker, framförallt på riskerna i trafiken, kan vara ett sätt att också förstå unga förares 
beteende i trafiken bättre.  
 
Att få denna kunskap är dock långt ifrån enkel. Historiskt sett är trafikforskningen relativt ung 
och trots att den har expanderat kraftigt under senare år, finns mycket kvar att lära. För att 
förstå komplexiteten som finns, är det viktigt att se att problemet har olika perspektiv. 
Förutom det psykologiska perspektivet kan även utbildning, samt sociala processer spela roll. 
Attityder och beslutsfattande i trafiken påverkar, tillsammans med de sociala processerna och 
utbildning, körbeteendet. 
 
Ungdomar och trafiksäkerhet 
 
Det finns olika faktorer som kan påverka ungdomars trafiksäkerhet. Gregersen och Bjurulf 
(1996) har tagit fram en modell där två huvudprocesser beskrivs. Den första processen 
handlar om utbildningens roll. Den andra processen handlar om social påverkan och 
individkarakteristika. Nedan belyser jag de två processerna i faktorerna inlärning, motiv, 
livsstil och personlighet samt överskattning av den egna körförmågan.  
 

Inlärning. 
Inlärning kan ske genom en kontrollerad och strukturerad utbildning, men den kan också ske 
på andra sätt. Den kan exempelvis omfatta både formell och informell träning, där den 
informella inlärningen sker genom att ta lärdom av andra människor. Nära sammankopplat till 
inlärningsprocessen, är den mentala arbetsbelastningen som krävs, för att lösa de problem 
som bilkörning innefattar. Förare som nyligen tagit sitt körkort behöver exempelvis använda 
mer mentala resurser för att köra bil säkert. Även visuell perception kan här spela en 
betydande roll där det kan tänkas att osäkra förare ägnar mer tid till att försöka kontrollera 
bilen. Detta påvisas även i Mourant och Rockwells (1972) studie. Enligt författarna fokuserar 
unga förare blicken framför bilen och tittar då mindre i backspeglarna, än äldre förare. Unga 
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förare ändrar även sin fokusering mer sällan än de äldre förarna, vilket ökar olycksrisken. 
Erfarenhet krävs för att bli en säker förare. Forskning visar att unga oerfarna förare kör med 
ett större risktagande än erfarna förare och hamnar därför lättare i riskfyllda situationer 
(Elander, West & French, 1993; Mayhew & Simpson, 1995). När förarna haft körkort i ett år 
minskar olycksrisken påtagligt och den erfarna föraren har således mindre olycksrisk än en 
oerfaren (Maycock, mfl, 1991). 
 

Motiv, livsstil, personlighet. 
Motiven bakom bilkörning kan indelas i två grupper, varför vi kör och hur vi kör. Båda dessa 
påverkar vårt körbeteende. Ett motiv till att vi kör är att vi vill ta oss mellan a och b, där 
bilkörningen ses som en transport. Ett annat motiv kan vara nöje, där bilkörningen ger fart 
och spänning. Gränsen mellan motiven är svår att dra och motiven till hur vi kör kan såväl 
innefatta faktorer som säkerhet och miljö som att testa gränser eller tävla mot andra förare. 
Hur motiven styr körbeteendet är kontrollerat av den belöning eller bestraffning som 
beteendet leder till (Gregersen, 1996). Enligt Wahlqvist (1996) vill de flesta människor köra 
säkert, problemet är att identifiera vad detta innebär för det faktiska beteendet och individen 
kan lätt dra felaktiga slutsatser ur en säkerhetssynpunkt. På 70– talet introducerade Näätänen 
och Summala (1976) sin nollrisk-teori. Centralt i denna var den subjektivt upplevda risken. 
En körstil som statistiskt sett är farlig, behöver exempelvis inte uppfattas som farlig av den 
individuella föraren. En förare som kör för fort kommer exempelvis med stor sannolikhet inte 
krocka, inte bli tagen av polisen och en sidoeffekt är att han även kommer fram snabbare. 
Detta uppmuntrar föraren att fortsätta sin ur sitt eget perspektiv ”säkra” körstil. Denna körstil 
är dock ur statistisk synpunkt inte alls är säker.  
 
Generellt kan sägas att förare som kör i enlighet med det andra motivet och kör för nöjes skull 
oftare hamnar i olyckstatistiken än de som kör i enlighet med det första motivet och ser 
bilkörning mer som en transport att ta sig från a till b. En anledning till detta kan vara att de 
förare som kör för nöjes skull, söker spänning och kör mer aggressivt, snabbare och med 
mindre säkerhetsmarginaler (Gregersen, 1996).  
 
En annan anledning till den höga olycksrisken hos ungdomar är just att de är ungdomar. De är 
mitt i en process att frigöra sig från sina föräldrar och gå sin egen väg som vuxna, oberoende 
personer (Gusfield, 1991). Detta kan yttra sig i en livsstil där jämnårigas sociala normer och 
grupper blir allt viktigare i tonåren (Möller, 2004). Parker, Manstead, Stradling och Reason 
(1992) fann att ungdomar som upplever ett starkt grupptryck oftare bryter mot trafikregler 
exempelvis, kör för fort, kör under alkoholpåverkan och gör farliga omkörningar. Ulleberg 
(2002) fann också att vissa personlighetsdrag har samband med ungdomars riskbeteenden i 
trafiken. De mest typiska personlighetsdragen som var relaterade till olycksinvolvering var 
aggression, impulsivitet och emotionell labilitet. Det finns även ett samband mellan 
spänningssökande, normlöshet och hastighetsöverträdelser.  
 

Överskattning av den egna körförmågan. 
Precis i början då man ska ta körkort börjar en inlärningsperiod där den nyblivna föraren får 
en mängd budskap, intryck och en viss körförmåga. För att bli en säker bilförare krävs som 
nämnts både körträning och erfarenhet. Tidigare studier visar dock att unga förare har relativt 
orealistisk självuppfattning gällande sin verkliga körförmåga, vilket kan försvåra inlärning. 
Svenson (1981) fann exempelvis att unga förare, främst män, överskattar den egen förmågan 
bakom ratten, underskattar risken att råka ut för en olycka och även uppfattar sin egen 
körförmåga som bättre än andra förares. Det finns en tydlig länk mellan subjektiv upplevd 
risk och subjektiv upplevd förmåga där den subjektivt upplevda risken tenderar att 
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underskattas och den subjektivt upplevda förmågan tenderar att överskattas. Konsekvensen av 
att överskatta den egen körförmågan kan bli ödesdiger eftersom då en förare ser sig som 
kompetent nog att klara av farliga situationer, ses inte längre dessa situationer som farliga 
vilket kan leda till ödesdigra felaktiga beslut. I ett inlärningsperspektiv är detta svårt att 
komma åt eftersom dessa bilförare, i och med att de redan anser sig som kompetenta bilförare, 
inte är motiverade att köra försiktigare då de anser sig kunna hantera de faror som dyker upp. 
Enligt McKenna (1993) har människor en orealistisk optimism, eller känsla av kontroll, som 
innebär att sannolikheten att råka ut för något dåligt underskattas. Individer som ser den 
subjektiva sannolikheten att råka ut för en trafikolycka som relativt liten blir också 
svårpåverkade. Dessa individer har inte någon motivation till att engagera sig i ett annorlunda 
körbeteende eller ta till sig information om vilka risker som finns i trafiken.  
 
Attityd och beteendepåverkan 
 
En attityd kan definieras som en individs benägenhet att värdera ett objekt. Denna värdering 
innefattar både emotioner och beteenden gentemot objektet och värderingen kan vara både 
positiv och negativ (Fiske & Taylor, 1991). Attityder kan vara mer eller mindre extrema och 
de kan även vara kopplade till mer eller mindre specifika situationer. De kan direkt röra ett 
beteende, exempelvis är en positiv attityd till att köra fort, direkt kopplat till beteendet att köra 
fort (Montgomery, 1993). Traditionellt har det antagits att attityders funktion är till för att 
underlätta för människan att förstå och kunna anpassa sig till sin omgivning. Att kunna 
värdera vad det är i vår omvärld som utgör ett hot, respektive vad som är säkert, underlättar 
våra liv eftersom vi då inte behöver omvärdera objektet varje gång vi utsätts för det. Attityder 
kan påverka hur vi tar in och tolkar information, de kan också till viss del förutspå vårt 
framtida beteende (Olson & Zanna, 1993). 
 
Kopplingen mellan attityder och beteenden är väl utforskad, dock är kopplingen komplex och 
långt ifrån entydig. Bara för att man exempelvis har en åsikt eller attityd om ett objekt innebär 
det inte alltid att man beter sig i enlighet med attityden. Enligt teorin om kognitiv dissonans 
kan till exempel attityder och beteende som inte går ihop leda till en förändring i antingen 
attityden eller beteendet för att undvika dissonans (Cooper, Mirable & Scher, 2005). Olika 
variabler som situationen, personlighetsfaktorer, attitydens beskaffenhet samt attitydens 
tillgänglighet påverkar i vilken utsträckning attityden faktiskt styr beteendet (Fazio & Roskos-
Ewoldsen, 2005). Det finns dock en del metoder som används i försök att ändra attityder och 
värderingar i hopp om att också på sikt ändra ett beteende. En del av metoderna används för 
såväl attityd som beteendepåverkan och en del är specifikt inriktade på att antingen ändra 
attityden eller beteendet. Ett av de mest frekventa sättet att påverka människor är genom att 
tillhandahålla information om vilka konsekvenser som ett beteende leder till och vilken 
innebörd detta kan medföra. Informationsgivning är kopplad till attityders kunskapsfunktion 
och utgår ifrån att attityder kan påverkas via kognitiva funktioner (kunskap om beteende 
konsekvenser) men också via affektiva faktorer (information kan väcka känslor till liv) 
(Montgomery, 1993). 

 
Elaboration Likelihood Model, (ELM). 

För att förstå hur beteenden och attityder kan påverkas i en positiv riktning i 
trafiksammanhang behövs en förståelse för hur människors informationsbearbetning ser ut 
och vad som påverkar om information tas in eller inte. En utgångspunkt för detta finns i 
elaboration likelihood model (ELM) (Petty & Caccioppo, 1986). Modellen utgår ifrån att det 
finns ett kontinuum i människans informationsbearbetning. Enligt ELM finns två olika 
principiella mekanismer bakom attitydförändringar som ligger i varsin ände av detta 
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kontinuum. I ena ändan finns det perifiera processandet och i den andra änden det centrala 
processandet. Det perifiera processandet innebär ingen eller liten reflektion kring 
meddelandet och möjliggör val på enkla grunder. Det perifiera processandet bygger på enkla 
ledtrådar, till exempel hur trovärdig avsändaren uppfattas. Ett grundantagande för en stabil 
attitydförändring är att en aktiv reflektionsprocess sker. Då det perifiera processandet inte 
bygger på någon egentlig reflektion kring meddelandet är påverkan därför också kortvarig och 
instabil. I det centrala processandet sker däremot en aktiv reflektionsprocess och tänkandet 
kring budskapet är högt vilket också kan leda till en mer långvarig attitydförändring (Petty, 
Caccioppo, Strathman & Priester, 2005). Olika budskap kan dock leda till olika påverkan, 
exempelvis kan motivation och möjlighet till reflektion vara sätt att uppnå en djupare 
reflektionsprocess. Ju mer motiverad en person är att bearbeta ett budskap ju mer granskas det 
och ju mer sannolik är också en attitydförändring. Ett annat sätt att öka reflektionen är om 
budskapet uppfattas som personligt relevant och om det ger personliga konsekvenser. Enligt 
ELM är en ingående personlig reflektion kring attitydrelevanta frågor en förutsättning för att 
få till stånd attityder som är både bestående och motståndskraftiga mot annan påverkan 
(O´Keefe, 2002). 
 
Kan man, utifrån ELM få unga förare att reflektera kring vad som kan hända dem i trafiken? 
Få trafiksäkerhetsfrågor att uppfattas som så personligt relevanta, att reflektion kring 
trafiksäkerhet stimuleras och attityden därigenom påverkas för trafiksäkerheten i en positiv 
riktning? Forskning om hur man kan minska olycksrisken bland unga män i trafiken, är ett 
komplext område. Unga manliga förare är inte en homogen grupp, utan bland dem finns både 
hög-risk och låg-risk grupper. Flera studier visar på svårigheten att förändra ett beteende i 
trafiken. Framförallt påvisar dessa en problematik med att förändra beteendet på lång sikt 
(exempelvis Berg & Gregersen, 1993). Det finns dock socialpsykologiska forskningsstudier 
som påvisar förändringar i attityder och beteenden utifrån relativt liten påverkan, dock inte 
direkt kopplat till trafikforskningen. Exempel är ”mere mesurement” och ”self prophecy” 
(självuppfyllande profetia). 
 
Mere measurement innebär att beteende ändras enbart genom att mäta beteendet i fråga. Inom 
bland annat konsumentpsykologin har det visats att själva mätningen av ett beteende eller en 
intention faktiskt kan förändra beteendet ifråga. Enligt Morwitz och Fitzimons (2004) kan 
exempelvis själva akten av att besvara ett frågeformulär förändra respondentens attityder och 
beteenden kring ämnet. Richard, Van der Pligt och de Vries (1996) gjorde en studie där de 
eftersträvade ett mindre risktagande i sexuellt beteende. Författarna antog att det fanns en 
skillnad mellan känslor inför oskyddat sex och känslor som folk upplevde efter att ha utövat 
detta beteende. I studien bad man respondenterna att fokusera på de tankar och känslor som 
uppstod efter oskyddat sex, exempelvis ångest eller oro innan detta beteende faktiskt 
genomförts. Genom att enbart be folk att tänka sig in hur de skulle känna efter att ha haft 
oskyddat sex påvisade författarna stora effekter i form av ett minskat sexuellt risktagande och 
ökad kondomanvändning. 
 
Self prophecy (självuppfyllande profetia) går ut på att genom att låta människor förutspå sitt 
framtida beteende, ökar sannolikheten att detta beteende faktiskt uppnås. Sprott, Smith, 
Spangenberg och Fresons (2004) fann att självuppfyllande profetia (self prophecy) kan hjälpa 
till att förändra människors inställning till hälsorelaterade beteenden. Att låta människor 
förutspå hur de kommer att agera, i fråga om ett socialt önskvärt beteende, kan alltså öka 
sannolikheten att deras faktiska beteende sker i enlighet med det förutspådda socialt 
önskvärda beteendet (Spangenberg & Greenwald, 1999). Self prophecy kan uppkomma när 
människor sätts i en situation som tvingar dem att förstå motsatsförhållandet mellan deras 
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egna beteenden och attityder (Aronsson, 1999). Greenwald, Carrot, Beach och Young (1987) 
gjorde en undersökning inför ett val, i avsikt att försöka öka andelen röstande i valet. Detta 
skedde genom att helt enkelt fråga folk, om de hade avsikt att rösta i det kommande valet. 
Studien gav ett signifikant resultat av antalet som faktiskt röstade i valet. 87 procent av de 
som blivit tillfrågade om de skulle rösta i valet röstade, mot 61 procent röstande av de som 
inte blivit tillfrågade, om de tänkte rösta. Genom att ställa frågor till människor om 
exempelvis trafikbeteende kan tankar kring det aktuella ämnet öka och då också beteendet på 
sikt förändras. 
  
Både mere measurment och self prophecy inryms inom ELM och en förklaring till att de 
faktiskt kan fungera är att de ökar tankar och reflektioner kring ämnet. I enlighet med ELM 
kan de då på sikt leda till en attityd eller beteendeförändring. Dessa kan därför vara 
intressanta och användbara för den framtida trafikforskningen.  
 
Tidigare studier inom trafikområdet  
 
Kan liknande effekter uppnås på trafikområdet? Falk & Montgomery (manuskript under 
färdigställande) genomförde en studie i avsikt att undersöka om trafikbeteendet kan förändras 
genom att använda en intervention som byggde på visualisering av ett olycksscenario. I 
huvudstudien ingick 350 män i åldern 18-22 år. De indelades i två experimentgrupper och en 
kontrollgrupp. I experimentgrupperna fick deltagarna fantisera om att de skulle råka ut för en 
olycka, hur detta skulle kännas och vad konsekvenserna för dem personligen skulle bli. I den 
ena experimentgruppen fantiserade deltagarna själva fram ett olycksscenario, i den andra 
användes en kort film som stimuli. Både experimentgrupperna och kontrollgruppen besvarade 
i samband med interventionen en enkät med frågor om körbeteende (besvarades före 
interventionen) och attityder (besvarades efter interventionen). En månad senare gjordes en 
uppföljning då samtliga frågor besvarades igen.   
 
Omedelbart efter interventionen fanns signifikanta skillnader i attityder mellan de båda 
experimentgrupperna å ena sidan, kontrollgruppen å den andra. Experimentgruppens attityder 
var mer positiva ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid uppföljningen en månad senare fanns dock 
inte skillnaderna i fråga om attityder kvar längre. Vid uppföljningen rapporterade dock 
samtliga grupper, d v s även kontrollgruppen, ett signifikant mer trafiksäkert körbeteende än 
vid interventionstillfället. För att utröna vad detta berodde på genomfördes en kompletterande 
studie om 94 män, 18-20 år gamla, där deltagarna besvarade samma enkät som i 
huvudstudien. Även här besvarades enkäten vid två olika tillfällen med en månads mellanrum, 
men ingen intervention förekom. Mönstret från huvudstudien återupprepades, det vill säga 
deltagarna rapporterade ett mer trafiksäkert körbeteende vid uppföljningen än de gjorde vid 
första enkättillfället. 
 
Falk & Montgomery fann åtminstone två tänkbara förklaringar till denna effekt. En är att så 
kallad social önskvärdhet (eller response bias) ligger bakom den självrapporterade 
förändringen. Begreppet social önskvärdhet innebär att respondenter besvarar frågor på ett 
sätt som får dem själva att framstå i god dager istället för att besvara frågorna ärligt och 
uppriktigt. Människor tenderar exempelvis att överrapportera deltagande i socialt accepterade 
beteenden som att rösta eller ge pengar till välgörande ändamål och underrapportera mindre 
acceptabla beteenden som alkoholmissbruk eller snatteri. Detsamma skulle kunna gälla 
överträdelser av trafikregler. 
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Den andra förklaringen är att förändringen i körbeteendet helt enkelt kan vara en effekt av att 
deltagarna besvarat frågeformuläret. Det vill säga att frågorna om attityder och beteenden i 
trafiksammanhang fungerat som en sorts ”mindopener” och satt igång en reflektionsprocess 
bland deltagarna. Denna reflektionsprocess kan då ha lett till att man omprövat sitt 
trafikbeteende och faktiskt kör mer försiktigt. Detta skulle vara analogt med resultat från 
forskningen kring ”mere measurement effects” och ”self prophecy”. En obesvarad fråga i 
sammanhanget är dock vilka typer av frågor i formuläret som i så fall initierat 
reflektionsprocessen. Om det är så att vissa typer av frågor kan fungera som stimulans till 
reflektion kring det egna trafikbeteendet och på så sätt leda till ett säkrare beteende kan detta 
ligga till grund för utformning av metoder som kan användas för att öka trafiksäkerheten hos 
unga. 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa om besvarandet av frågeformuläret kan ha initierat en 
reflektionsprocess bland respondenterna. Genom att belysa vilka tankar och känslor som 
frågeformuläret väckte, bör formulärets betydelse för den självrapporterade 
beteendeförändringen i Falk & Montgomerys studie kunna tydliggöras.  
 
I uppsatsen behandlas två delfrågeställningar: 
 
1. Kan formuläret ha initierat en reflektionsprocess bland respondenterna? 
 
2. Kan några specifika frågor eller frågeområden som bidragit till dessa ändringar 
identifieras? 
 
Metoden bygger på en explorativ kvalitativ ansats. I avsikt att belysa forskningsfrågorna har 
två delstudier med olika tillvägagångssätt genomförts. Syftet med detta var att genom 
triangulering belysa problemområdet från två olika infallsvinklar med hjälp av två olika 
metoder. Utgångspunkten för båda undersökningarna har varit det frågeformulär som Falk & 
Montgomery använde sig av i sin studie. Den ena delstudien, Studie 1, belyser upplevelser 
och minnen av frågeformuläret bland respondenter som deltog i Falk & Montgomerys studie. 
Den andra delstudien, Studie 2, belyser vilka associationer och tankar som väcks i samband 
med att formuläret besvaras och den genomfördes med hjälp av så kallade tänka- högt 
protokoll. De båda delstudierna presenteras separat nedan i form av metod, resultat och 
deldiskussion. Uppsatsen avslutas med en gemensam diskussion utifrån uppsatsens syfte och 
frågeområden. 
 

Studie 1 
 

Studie 1 genomfördes som en uppföljning av Falk & Montgomerys studie. Syftet var att 
belysa om besvarandet av frågeformuläret kan ha utlöst en reflektionsprocess bland 
respondenterna.  
 
Studie 1 belyser tre temaområden:  
1. Vad respondenterna själva spontant kom ihåg av undersökningen.  
2. Om de själva ansåg att deltagandet i undersökningen på något sätt förändrat deras 
förhållningssätt till bilkörning.  
3. Om de diskuterat undersökningen med andra personer. 
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Metod 1 
 

Den metod som användes bygger på erinran (recall) som är en allmänt använd metod inom 
utvärdering av reklam, där ett mått på reklameffektivitet är i vilken utsträckning respondenter 
erinrar sig till exempel en annons (Mehta & Purvis, 2006). Detta är även analogt med Roskos-
Ewoldsen och Fazios (1997) teorier om att ju mer tillgängliga attityder och föreställningar är i 
medvetandet, ju mer påverkar de individens beteende och förhållningssätt.  
 
Undersökningsdeltagare  
 
I studie 1 deltog tjugosex intervjupersoner. Dessa hade tidigare deltagit i Falks & 
Montgomerys studie och där angett att de kunde tänka sig att delta i en kort uppföljning per 
telefon i ett senare skede. Totalt hade trettio av de nittiofyra personer som deltagit i studien 
svarat ja på detta. Tjugosex av dessa trettio deltog senare i den slutgiltiga undersökningen. 
Resterande fyra var bortfall, i form av två som inte längre hade gällande telefonnummer, en 
som inte lämnat något telefonnummer och därför inte gick att nå och en person som inte ville 
medverka. Respondenterna var födda år 1986 eller 1987. Tjugotre var födda år 1986 (d v s 18 
år) och tre var födda år 1987 (d v s 19 år). Samtliga intervjupersoner hade körkort. 
Uppföljningen skedde tre månader efter Falk & Montgomerys studie. 
 
Genomförande 
 
Undersökningen skedde i form av telefonintervjuer. Telefonintervju valdes som 
datainsamlingsmetod eftersom de utvalda respondenterna var geografiskt utspridda i Sverige. 
Telefonintervjun gick till så att deltagarna först kontaktades, för att se om de fortfarande var 
intresserade av att delta i en uppföljning av den studie om trafikbeteende som de tidigare 
deltagit i. I de fall personerna var intresserade av att vara med, bestämdes en tid när 
intervjuaren kunde ringa för att genomföra intervjun. Författaren genomförde själv samtliga 
intervjuer. Telefonintervjuerna genomfördes efter en semistrukturerad intervjuguide. 
Intervjuguiden var uppbyggd efter de tre temaområden som nämndes ovan. Den inleddes med 
två öppna frågor, vad respondenten kom ihåg av frågeformuläret och om de kom ihåg några 
specifika frågeområden. Därefter följde en fråga om respondenten diskuterat undersökningen 
med någon. Sist ställdes tre frågor där respondenterna ombads skatta på en skala 1 - 5 och 
samtidigt motivera varför de skattade som de gjorde. De tre frågorna handlade om 
respondenten ansåg att undersökningen förändrat hans körstil, tankesätt eller syn på risker i 
trafiken (intervjuguide finns att tillgå i bilaga 1). Intervjun tog cirka tio minuter att genomföra. 
Anonymitet utlovades för att deltagarna skulle kunna känna att de kunde tala fritt och ta upp 
eventuella känsliga ämnen. Efter intervjun redogjordes för syftet med undersökningen, d v s att 
undersöka vilka tankar och känslor som frågeformuläret väckt hos deltagarna. Svaren 
dokumenterades genom att intervjuerna så ordagrant som möjligt skrevs ned samtidigt som 
samtalet pågick. Detta gjordes av tekniska skäl då en telefon med inspelningsfunktion ej fanns 
att tillgå. I snar anslutning till intervjuns genomförande kompletterades intervjureferaten för att 
så lite information som möjligt skulle gå förlorad.  
 
Analys 
 
Analysen gick till så att efter det att varje intervju först sammanställts var och en för sig, så 
sorterades samtliga respondenters svar utifrån de frågor som ställts. Därefter sorterades 
samtliga respondenters svar, på de enskilda frågorna, in under de tre temaområdena.  
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De öppna frågorna (1 och 2) bildade tillsammans det första temaområdet (1) ”Minnen av 
undersökningens områden”.  
 
Det andra temaområdet (2) ”Upplevelse av förändrat förhållningssätt till bilkörning bestod av 
delfrågorna kring förändrad riskuppfattning, körstil och tankesätt utifrån besvarandet av 
enkäten. Dessa skattades på en skala 1 – 5 (1= inte alls och 5 = riktigt mycket).  
 
Det tredje temaområdet (3) var ”Diskussion kring undersökningen”.  
 
Analysen av svaren på frågorna inom respektive temaområde syftade till att identifiera 
betydelsefulla uttalanden från respondenterna genom att växla mellan delarna (enskilda 
uttalanden) och helheten. I resultatredogörelsen används citat för att belysa temaområdets 
innehåll.  
 

Resultat 1 
 

Resultatet redovisas utifrån de tre temaområdena. 1. Vad respondenten spontant kom ihåg av 
undersökningen (minnet av undersökningens frågeområden). 2. Om respondenterna själva 
anser att deltagandet i undersökningen på något sätt förändrat deras förhållningssätt till 
bilkörning (Förändrad riskuppfattning, förändrad körstil samt förändrat tankesätt) samt 3. Om 
respondenterna diskuterat undersökningen med andra (diskussion kring undersökningen). 
 
Minnet av undersökningens frågeområden 
 
I början av intervjun ombads respondenterna tala om vad de spontant kom ihåg av 
undersökningen. Samtliga var ense om att undersökningen handlade om hur man beter sig i 
olika situationer i trafiken och också om vad som är okej eller inte. Här togs även respekt för 
auktoriteter och ungdomars trafiksäkerhet upp. I svaren på de öppna frågorna (fråga 1 och 2) 
tog respondenterna upp vad de mindes som specifika områden, eller frågor som 
undersökningen berört. Här framkom sex underteman. Dessa var fart, trafikregler, olyckor, 
alkohol och grupptryck samt formulärets uppbyggnad. Dessa teman presenteras nedan utifrån 
hur ofta temat återkom. Det vill säga det vanligaste, fart, presenteras först därefter det näst 
vanligaste, trafikregler, osv. 
 

Fart. 
Det mest framträdande undertemat som respondenterna kom ihåg av frågeformuläret var fart 
och regler som berörde hastigheter. Ungefär hälften av respondenterna kommenterade att 
undersökningen berörde detta område. Det som togs upp var huruvida det var ok att hålla hög 
hastighet i trafiken, hur ofta man kör för fort, om man kör för fort på vissa körsträckor, om 
man överstigit hastighetsgränserna men också om vad man tycker och tänker om 
hastighetsregler.  
 
Frågor som berörde fart var också det som respondenterna främst kom ihåg av 
frågeformulärets frågor. En specifik fråga som nämndes av en tredjedel var om man kört för 
fort på antingen 50, 70 eller 90 väg.  
 

”Jag kommer ihåg fartfrågor och hur ofta man kör snabbare än 20 km över 
hastighetsbegränsningarna på 50, 70 och 90 väg.” 
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En respondent nämnde även frågan om det var okej att överstiga hastigheterna som en 
rutinerad förare.  
 
Här förekom även kommentarer som indikerade att hastighetsfrågorna lett till eftertanke bland 
några respondenter. En man beskrev det så här:  
 

”Hela enkäten handlade om att tänka efter själv för att se hur mycket ansvar man tar, om 
det är okej att köra för fort.”  

 
En annan uttryckte det så här:  
 

”Tycker faktiskt man fick sig en tankeställare, tänker på frågorna ibland när man kör för 
fort. Klart att om man hamnar i en situation när man är nära att krocka är det ju lätt att 
det går fel. Kan ju gå rätt så illa i den situationen.”   

 
Trafikregler. 

Det näst vanligaste undertemat som respondenterna nämnde var att undersökningen berörde 
trafikregler.  
 

”Undersökningen handlade allmänt om hur man kör och om man brutit några 
trafikregler.” 

 
Specifika frågor i frågeformuläret om trafikregler och trafiköverträdelser kommenterades 
också, dock bara av ett fåtal av respondenterna. De specifika regler som togs upp här var om 
man kört mot rött eller kört mot stopplikt. Då respondenterna kommenterade hastigheter togs 
fart i förhållande till trafikregler endast upp av en respondent. 
 

Olyckor. 
Undertemat olyckor togs upp av ungefär en fjärdedel av respondenterna. Det som nämndes 
var både om man själv varit med om en krock alternativt känner någon som har krockat eller 
man tror kommer att krocka. Olyckor där man själv varit inblandad togs upp av en tredjedel 
av respondenterna. Olyckor där man känner någon som har krockat eller tror kommer att 
krocka kommenterades av en fjärdedel.  
 
De specifika frågor som respondenterna kom ihåg på undertemat olyckor gällde främst om 
man känner någon som har krockat.  
 

”Jag har en kompis som precis krockat så kommer ihåg den frågan om jag kände någon 
som hade krockat allvarligt senaste tiden.” 

 
I sammanhanget hur troligt respondenterna ansåg att någon av deras kompisar skulle vara 
med om en bilolycka, togs även upp hur det skulle kännas att köra på någon. Här framkom 
även en fråga.  
 

”Kommer ihåg en fråga som jag tycker var ganska dum. Och det var om jag skulle bli 
ledsen om du körde ihjäl någon i trafiken det närmsta året. Jag menar den är ju ganska 
så självklar.” 

 
En respondent nämnde också att han hade tyckt att det varit svårt att svara på frågorna som 
berörde olyckor:  
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”Alla tar det ju lugnt i början när de tar körkort, så var svårt att svara på frågor just om 
krockar.” 

 
Alkohol och grupptryck. 

Ett annat undertema, som en tredjedel av respondenterna berörde, var om man hade kört 
påverkad någon gång. Några av dessa tog upp om man kört full någon gång, resterande 
nämnde droganvändning i allmänhet. 
 
Frågor om grupptryck togs upp av tre respondenter. En verkade ha reflekterat vidare i frågan 
och tog förutom grupptryck även upp kopplingen mellan grupptryck och hastighet.  
 

”Kommer ihåg att undersökningen handlade om grupptryck och om du kör fortare när 
kompisar är med i bilen.” 

 
Några respondenter tog även upp frågor som behandlade hur man ser sig själv som bilförare, 
då främst om man ser sig som en bättre förare än andra. 
 

Formulärets uppbyggnad. 
Ett fåtal respondenter kommenterade frågeformuläret och att undersökningen bestod av två 
formulär. Ett par av dem kommenterade att enkäterna var lika eller identiska på vissa frågor. 
Vidare kommenterades att det kanske kunde finnas ett underliggande syfte med denna 
uppbyggnad, att man med detta kanske ville studera om respondenterna förändrats. 
 

”Kommer ihåg att det var två formulär, kanske för att se hur man förändrats. Det är 
ganska bra.” 

 
Respondenternas egna syn på om de själva ansåg att deltagandet i undersökningen på något 
sätt förändrat deras förhållningssätt till bilkörning. 
  
Temaområde två handlade om respondenten själva ansåg att deltagandet i undersökningen på 
något sätt förändrat deras förhållningssätt till bilkörning. Området bestod av tre delfrågor som 
berörde riskuppfattning, körstil och tankesätt. Respondenterna ombads skatta dessa frågor på 
en skala 1 till 5, där 1 motsvarade inte alls och 5 motsvarade riktigt mycket. Respondenterna 
ombads även att tillsammans med sin skattning motivera varför de skattade som de gjorde.   
 

Upplevelse av förändrad riskuppfattning. 
I den första frågan i temaområdet ombads respondenterna skatta om de ansåg att 
undersökningen förändrat deras syn på riskerna i trafiken. Om respondenterna tänkte mer på 
riskerna än innan så indikerar det en förändrad riskuppfattning. Likaså om respondenterna 
inte tänker mer på riskerna i trafiken indikerar det att riskuppfattningen ej har förändrats. 
Respondenterna skilde sig i sina svar, dock var svarsfrekvensen centrerad till svarsalternativ 
2, 3 och 4. Endast ett fåtal valde ytteralternativen 1 respektive 5 (se figur).  
 
 



 12 

 
 
Figur 1: Svarsfördelning på frågan ”Känner du att undersökningen fått dig att tänka mer på riskerna i 
trafiken?” Skala för svarsalternativen, 1= inte alls till 5= riktigt mycket. 
 
Några ansåg att undersökningen inte hade ändrat hur de såg på riskerna i trafiken och skattade 
1. De tyckte att de redan innan undersökningen tänkt på riskerna i trafiken. En man uttryckte 
sig enligt nedan:  
 

”Jag är motorcyklist sedan innan så var medveten redan då, så undersökningen har inte 
påverkat särskilt mycket.”  

 
De som skattade 2 ansåg att de redan innan undersökningen tänkte på riskerna i trafiken men 
att reflektionen kring risker ökat något efter undersökningen. En respondent uttryckte detta så 
här:  
 

”På ett sätt tänker jag mer på risker men min uppfattning har inte ändrats. Men det är 
klart  när man får frågeställningar om rattfylleri och så kommer det ju närmare, 
framförallt eftersom det handlade om unga också.” 

 
De som skattade 2 tyckte vidare att trots att de kanske tänkt lite mer på riskerna direkt efter att 
de besvarat formuläret, försvann risktänkandet efter hand. En respondent tyckte vidare inte att 
undersökningen uttryckligen hade ändrat hans riskmedvetenhet, däremot hade han tänkt till 
gällande hur det skulle vara att skada någon annan i trafiken.  
 

”Nej inte speciellt mycket gällande risker men man tänkte till lite när man läste om hur 
det skulle vara att skada andra.” 

 
Gemensamt för de respondenter som skattade 3 var att de tyckte att de efter undersökningen 
tänkte mer på att något faktiskt kan hända. Visserligen hade man tänkt på risker redan innan, 
men hade nu blivit mer medveten. Även de som skattade 4 tyckte att de börjat tänka mer på 
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riskerna. Tre kommenterade att man blir påmind om riskerna när man besvarar frågor om 
dem. Några tyckte också att de börjat tänka mer på faror i trafiken.  
 

”Jag tänker mer på faror som finns när man sitter bakom ratten, det kan ju hända något. 
Risken finns ju där hela tiden, jag menar jag tänkte på riskerna redan innan men jag 
tänker mer nu.” 

 
En person gav tydligt uttryck för att undersökningen verkligen hade påverkat hans syn på 
risker i trafiken och skattade därför 5. 
 

”Ja jag tänker till en extra gång när man får frågor på området och börjar reflektera över 
att det faktiskt kan hända något.” 

 
Upplevelse av förändrad körstil. 

I den andra frågan i temaområdet ombads respondenterna skatta om de förändrat sin körstil 
efter undersökningen. Huvuddelen ansåg att de inte förändrat sin körstil alls eller lite (se 
figur).  
 

 
 
Figur 2: Svarsfördelning på frågan ”Känner du att du förändrat din körstil jämfört med innan 
undersökningen?” Skala på svarsalternativen 1= inte alls till 5= riktigt mycket. 
 
En stor del ansåg att de inte alls förändrat sin körstil efter deltagandet och skattade 
följaktligen 1. De ansåg att de körde som de gjort innan de deltog i undersökningen.  
 
Några gav svarsalternativ 2 på frågan om undersökningen förändrat deras körstil. Svaren 
motiverades på två olika sätt. En del ansåg att de att de kör lugnare nu och tänker mer på att 
hålla hastigheter.  
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”Har inte kört så mycket efter undersökningen men det jag har kört tänker jag mig mer 
för i tätorter och på 50 och 70 vägar.” 

 
Andra tyckte att de kör annorlunda nu men tror att det mer beror på ökad erfarenhet än på 
deltagande i undersökning.  
 

”Jag har förändrat min körstil lite men tror det mest beror på att jag tagit körkort 
nyligen.” 

 
En tredjedel av respondenterna ansåg att deltagandet i undersökningen förändrat deras körstil 
mer påtagligt och valde att skatta sin körstil efter 3 eller 4. 
 
En stor del av dessa skattade att undersökningen enligt en trea förändrat deras körstil. Dessa 
ansåg att de börjat köra lite lugnare efter undersökningen. Endast två valde att skatta en fyra 4 
när det kom till förändrat körsätt, även dessa ansåg att de körde lite lugnare nu. En av dem såg 
en konkret förändring i sitt beteende:  
 

”Jag har kört mindre mot stoppskyltar, det finns en stoppskylt helt i onödan där jag bor 
som jag aldrig stannade på förut men där har jag börjat stanna nu.” 

 
Den andra personen som skattade 4 gav uttryck för att undersökningen gett en ökad insikt vid 
bilkörning:   
 

”Man blir mer medveten om att man som ungdom är ny i trafiken, tänker efter lite mer, 
är lite mer medveten nu.” 

 
Upplevelse av förändrat tankesätt. 

Den sista frågan i temaområde 2 handlade om respondenternas tankesätt. Här tillfrågades 
respondenterna om de ansåg att undersökningen på något sätt förändrat deras sätt att tänka i 
trafiken. Svaren fördelades mellan alternativ 1 till 4. Ingen respondent ansåg att de enligt 5 
förändrat sitt tankesätt. Sex ansåg att de inte alls förändrat sitt tankesätt, d v s skattade 1. 
Mellan svarsalternativen 2 och 3 fördelades svaren jämnt med åtta respondenter per 
svarsalternativ. Fyra respondenter tyckte att undersökningen enligt 4 förändrat deras tankesätt 
i trafiken (se figur). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
Figur 3: Svarsfördelning på frågan ”Känner du att du började tänka på ett annat sätt i trafiken efter det 
att du deltagit i undersökningen?” Skala på svarsalternativ, 1= inte alls till 5= riktigt mycket. 
 
De respondenter som skattat 1 tyckte inte alls att undersökningen förändrat deras tankesätt 
utan att de tänkte precis som innan undersökningen.  
 
Respondenter som valde att skatta 2, skilde sig i hur de ansåg att de förändrat tankesättet på 
olika sätt. Första gruppen ansåg att ett eventuellt förändrat tankesätt berodde på en ökad 
körvana snarare än undersökningen i sig:  
 

”Vet inte om jag ändrat mig på grund av undersökningen, tror det snarare beror på att 
jag haft körkort längre och fått mer körvana.”  

 
Den andra gruppen tyckte att undersökningen till en början fått dem att tänka till, men att det 
efter några veckor försvunnit.  
 

”Första veckan tänkte jag mer. Då jag svarade på frågorna tänkte jag på situationerna 
man fick besvara, men sen försvann det. Undermedvetet kanske jag förändrat mitt 
tankesätt lite men det är inget jag tänker på.”  

 
Respondenter som valde mittalternativet (3) hade lite olika tankar om hur undersökningen 
förändrat deras tankesätt. En respondent ansåg att han förändrat sitt tankesätt när det gällde 
hastigheter; 
 

”Tänker om man kör för fort för att hålla hastigheter, tror jag funderar lite till nu. 
Tycker det är viktigt att hålla hastigheterna i stan. På motorvägar kör jag snabbare.” 

 
Andra ansåg att de nu tänkte mer på risker, rent allmänt. 
 

”Jag har funderat på hur nära man egentligen ligger och hur mycket man tjänar på det, 
det är inte värt det, bättre att ta det lite lugnare och hålla avstånd.” 
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En del av respondenterna hade även reflekterat över hur man skulle må om man skadade 
någon annan.  
 

”Jag har tänkt på hur man skulle må om man körde på någon, tänkte inte på det innan.”  
 
Ett fåtal respondenter tyckte att undersökningen förändrat deras tankesätt enligt 4. Dessa hade 
reflekterat över att de hade förändrat sitt tankesätt i vissa situationer.  
 

”Jo, det tycker jag, jag tänker mer på vad som kan hända om man kör vårdslöst och så.”  
 
Diskussion kring undersökningen 
 
Det tredje temaområdet berörde om respondenten diskuterat sin medverkan i undersökningen 
med andra. Om respondenterna diskuterat undersökningen med andra kan det indikera att 
deltagandet i undersökningen väckt reflektion.  
 
Alla utom fyra respondenter hade i alla fall nämnt för någon att de var med i undersökningen 
för någon. De allra flesta hade nämnt undersökningen för sina föräldrar.  
 

”Pratade med mamma för hon såg formuläret och undrade vad det var. Sen satt jag och 
pratade lite med några kompisar som också mönstrade.” 

 
Några hade också diskuterat undersökningen mer ingående med familj och nära vänner, inte 
bara nämnt att de deltagit i den. Hur ingående man diskuterat undersökningen är svårt att 
avgöra utifrån materialet, ett citat används dock för att exemplifiera.  
 

”Jag pratade med mina föräldrar och någon kompis. Har några kompisar som jag tycker 
kör dåligt och då diskuterade vi hur många av dem som kommer krocka inom fem år, vi 
pratade om hur det skulle vara att köra på någon också. Sen pratade vi om hastigheter 
också.” 
 

En respondent hade efter undersökningen diskuterat undersökningen mer ingående.  
 

”Efter undersökningen pratade jag om vad den innehöll, framförallt körsätt och om vad 
man tycker och tänker och att man kanske inte alltid tänker så mycket som man borde.” 

 
Diskussion 1 

 
Studie 1 var uppbyggd kring följande tre temaområden; 1, den spontana ihågkomsten av 
undersökningen; 2, respondenternas egen upplevelse av om undersökningen lett till ett 
förändrat förhållningssätt i trafiken; och 3, om respondenterna diskuterat undersökningen med 
någon. Ett grundantagande bakom temaområdena i Studie 1 var att det som respondenterna 
kommer ihåg av undersökningen och dess frågeområden är sådant som de har ägnat 
åtminstone viss reflektion åt. Syftet med denna studie var att försöka utröna i vilken 
utsträckning en reflektionsprocess hade ägt rum mot bakgrund av de tre temaområdena. 
Temaområdena fungerade som en triangulering, d v s olika sätt att ”mäta” förekomsten av en 
eventuell reflektionsprocess. Följande diskussion bygger på ovan nämnda tre temaområden 
med fokus på att ta fram de viktigaste resultaten och utifrån dessa dra slutsatser. En 
diskussion utifrån en teoretisk synvinkel kommer att ges i den generella diskussionen.  
 



 17 

Minnet av undersökningens frågeområden 
 
Respondenterna kom spontant ihåg sex olika underteman av den enkät som besvarats i Falk & 
Montgomerys tidigare studie. Dessa underteman var fart, trafikregler, olyckor, alkohol och 
grupptryck, samt formulärets uppbyggnad. Fyra områden (fart, trafikregler, olyckor och 
alkohol) var mer framträdande än de andra avseende reflektionsgrad då respondenterna på 
dessa områden även kom ihåg specifika frågor. Fart var det område som respondenterna kom 
ihåg i störst omfattning, det som nämndes var framförallt hur ofta hastigheten överstegs, och 
trafikregler i näst största omfattning. Det som nämndes var både trafikregler i allmänhet och 
även specifika regler. Avseende olyckor kommenterades att undersökningen handlat både om 
vare sig respondenterna själva varit med om en olycka eller haft kompisar som varit med i en 
olycka. Här togs det även upp hur det skulle kännas att köra på någon. Alkohol 
kommenterades av flertalet av respondenterna. Intressant var att inte bara alkohol utan 
droganvändning i allmänhet togs upp av respondenterna. 
 
Utifrån temaområde 1 drar jag slutsatsen att frågeformuläret har väckt en reflektionsprocess 
hos respondenterna och att reflektion har skett inom främst områdena fart, trafikregler, 
alkohol och olyckor. Tidsperspektivet är av avgörande för denna slutsats. För respondenterna 
i studie 1 hade närmare 3 månader förflutit mellan ursprungsdeltagande och 
uppföljningsdeltagande. Det respondenterna kommer ihåg av undersökningen kan därför antas 
ha väckt en djupare reflektion eftersom de fortfarande vid uppföljningen kommer ihåg dessa 
delar av frågeformuläret. Det som vidare tyder på reflektion är att respondenterna även 
kommer ihåg specifika frågor som fanns i de fyra områdena som väckte högst reflektion.  
 
Respondenternas egna upplevelse av förändrat förhållningssätt till bilkörning efter 
undersökningen  
 
I det andra temaområdet ombads respondenterna själva att skatta om de ansåg att deltagandet i 
undersökningen på något sätt förändrat deras förhållningssätt till bilkörning. Detta togs upp i 
tre frågor som behandlade huruvida respondenterna ansåg sig ha förändrat sin riskuppfattning, 
körstil samt tankesätt i trafiken. Utgångspunkten var att om respondenterna ansåg sig ha 
förändrat sitt förhållningssätt i trafiken, kan detta indikera att också en reflektionsprocess och 
eftertanke kring sitt egna beteende ägt rum. Resultatet var inte entydigt utan det egna 
förhållningssättet varierade mellan frågorna. En majoritet av respondenterna ansåg att de 
främst förändrat sin riskuppfattning och att de var mer riskmedvetna i trafiken efter 
undersökningen. På frågorna om respondenterna förändrat sitt tankesätt respektive körstil, 
fördelades svaren mellan svarsalternativ 1 - 3, d v s, att respondenterna inte nämnvärt tyckte 
att de förändrat varken sitt tankesätt eller körstil. Bara ett fåtal av respondenterna ansåg till 
exempel att de enligt en fyra (4) förändrat sitt tankesätt, respektive körstil, i trafiken.  
 
En slutsats som kan dras av resultatet är att respondenterna bara reflekterat kring sin 
riskuppfattning och bara måttligt reflekterat kring sin körstil och sitt tankesätt. Således kan 
även antas att den totala reflektionsprocess som har ägt rum har varit måttlig. Jag anser dock 
att resultatet väcker en del frågetecken och därför bör granskas med viss försiktighet. En 
anledning till detta är den snedfördelning som finns, gällande respondenternas förändrade 
tankesätt och körstil, i deras svar. Snedfördelningen kan innebära att respondenterna har 
underskattat sin egentliga förändring och kan därför ge en skev bild av verkligheten. En 
indikation på att en underskattning kan ha skett är att, trots de låga skattningarna, verkar 
frågorna ha lett till en reflektionsprocess kring både det egna tankesättet samt körstilen. Detta 
framkommer tydligast, om man ser till den motivering som respondenterna ombads att ge, vid 
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skattningen av den upplevda förändringen eftersom motiveringen för en skattad trea (3) och 
en skattad fyra (4) var mycket lika. Detta innebär att en skattad trea (3), avseende det egna 
tankesättet eller körstilen, faktiskt visar en påtaglig förändring, trots den låga skattningen, om 
hänsyn tas till respondenternas motiveringar.  
 
Om resultaten kan förklaras av snedfördelningen hjälper detta även till att förklara den 
motsägelse som finns i resultatet. En utgångspunkt för temaområde 2 var att samtliga frågor 
inom området skulle klargöra om en reflektionsprocess ägt rum hos respondenterna eller ej. 
Snedfördelningen kan förklara varför respondenterna uppfattar att de tänker mer på risker 
efter undersökningen men inte anser sig ha förändrat sin körstil eller tankesätt nämnvärt. Min 
slutsats av resultatet är att en reflektionsprocess ägt rum hos respondenterna. Detta baserar jag 
på att motiveringen till skattningen indikerar reflektion i samtliga områden, inte bara 
reflektion avseende sin egen riskuppfattning. 
 
Diskussion kring undersökningen 
 
Utifrån resultatet kan utläsas att nästan alla respondenter bara hade nämnt att de varit med i 
undersökningen. Av dessa hade endast ett fåtal diskuterat undersökningen, eller delar av 
undersökningen, mer ingående. De som ansåg att de faktiskt hade mer än nämnt 
undersökningen hade diskuterat denna med familj och nära vänner. Diskussionen hade berört 
främst krockar och hastigheter.  
 
Slutsatsen jag drar utifrån temaområdet är att utifrån resultatet verkar frågeformuläret inte 
väckt så mycket tankar att respondenterna har diskuterat undersökningen vidare. Endast en 
liten reflektionsprocess verkar därmed ha satts igång i temaområde 3.  
 
De slutsatser som dras av studie 1 är att utifrån det första temaområdet, den spontana 
ihågkomsten, verkar en reflektion ha satts igång. Reflektionen kring det andra temaområdet, 
respondentens egen upplevelse av förändrat förhållningssätt i trafiken, är mer motsägelsefull. 
För att kunna säga att en reflektion ägt rum i detta område antas att reflektionen måste vara så 
stark att en upplevd beteendeförändring har ägt rum i samtliga frågor. Det verkar utifrån detta 
som om reflektion här har väckts utifrån riskuppfattning medan den reflektion som väckts i 
frågan om körstil respektive tankesätt är mer oklar. Det finns dock en stor snedfördelning i 
skattningsresultatet av dessa frågor och det finns en risk att respondenterna har underskattat 
sin beteendeförändring då motiveringen kring skattningarna tyder på att reflektion har ägt rum 
även gällande respondenternas tankesätt och körstil. Indikationer tyder på att en 
reflektionsprocess ägt rum även gällande respondentens egen upplevelse av sitt förändrade 
förhållningssätt till bilkörning. Totalt tyder huvudresultaten i studie 1 på att en 
reflektionsprocess har ägt rum och att områdena fart, trafikregler, alkohol och olyckor har 
väckt den. 
 

Studie 2 
 

Den andra studien, Studie 2 utgick från delar av det frågeformulär som användes i Falk & 
Montgomerys tidigare studie och, belyser dels vilken utsträckning reflektioner väcks när 
frågeformuläret besvaras, dels vilka associationer och tankar som framkommer i 
reflektionerna. Syftet med denna del var att se vilka tankar och känslor som direkt dök upp 
vid ifyllandet av en bearbetad version av Falk & Montgomerys frågeformulär, för att på så 
sätt indirekt, få en kunskap om subjektets kognitiva process. Studien utgår från 
grundantagandena i ELM modellen, d v s att en förutsättning för att en attitydförändring ska 
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äga rum är att mottagaren av ett budskap faktiskt reflekterar kring det på djupet. I denna 
studie betraktas således frågorna i frågeformuläret som ”budskap” istället för som frågor i 
vanlig bemärkelse. Utgångspunkten är antagandet, att om frågor eller frågeområden genererar 
mycket reflektion indikerar detta att en reflektionsprocess kring ”budskapet” som förmedlas 
via frågan initierats.  
   

Metod 2 
 

I Studie 2 användes så kallade tänka- högt protokoll som datainsamlingsmetod. Tänka- högt 
protokoll används för att få information och kunskap om ett subjekts inre tankar och 
verbaliserar den information som finns i korttids minnet. En av de mest direkta metoderna att 
få denna kunskap, är att be subjektet att säga allt de tänker på när de utför uppgiften. Genom 
detta får man en direkt kunskap om vilken information som tagits in och en indirekt kunskap 
om subjektets kognitiva process (Eriksson & Simon, 1980). Tänka- högt protokoll ger även 
forskaren en möjlighet att observera samtidiga och spontana reaktioner till varje situation 
(Svenson, 1989). 
 
Undersökningsdeltagare 
 
I undersökningen deltog sex unga män från författarens bekantskapskrets som tillfrågades om 
de kunde tänka sig vara med i en undersökning gällande ungdomar och trafik. De deltagande 
respondenterna var födda mellan år 1981 och 1984 och hade körkort. Anonymitet utlovades 
och som tack för hjälpen med undersökningen fick respondenterna två biobiljetter. Nedan 
följer en kort beskrivning av respondenterna. Namnen är inte på något sätt kopplade till 
respondenternas riktiga namn. Johan är född 1983, har haft körkort sedan oktober 2001 och 
uppskattar att han sista året kört ungefär 100 mil. Johan har både varit med om en olycka och 
varit mycket nära att krocka. Jocke är också född 1983, tog körkort i januari 2002, kör 
uppskattningsvis 100 mil om året, har varit vittne till en trafikolycka men aldrig själv krockat 
eller varit nära att krocka. Joakim är född 1984, har haft körkort sedan november 2003. Han 
uppskattar att han kört ungefär 2500 mil senaste året, har sett en olycka, men aldrig själv råkat 
ut för någon. Jesper är född 1982 och tog sitt körkort i mars 2001. Han kör uppskattningsvis 
1000 mil per år och har både varit med om en olycka och varit mycket nära att krocka. Joppe 
är född 1981 och har haft körkort sedan november 2003. Senaste året har han kört ungefär 50 
mil. Han har inte själv varit med om en olycka eller varit nära att krocka, men har vänner som 
krockat. Jens är född 1982 och tog körkort 2001 i mars. Han har kört ungefär 10 mil det 
senaste året, inte så mycket men det beror på att han i dagsläget inte har tillgång till någon bil. 
Han har råkat ut för en olycka och har också varit nära att krocka.   
 
Genomförande 
 
För att belysa den reflektion som väcks i samband med besvarandet av frågeformuläret 
användes som ovan nämnts så kallade tänka- högt protokoll. Tänka- högt protokollen utgick 
ifrån en bearbetad, mindre omfattande version av Falk & Montgomerys enkät (se bilaga 3). 
Den bearbetade versionen bestod av tre olika områden där, respondenterna först fick besvara 
hur ofta de under de senaste fyra veckorna hade överträtt nio olika trafikregler på en skala 1 - 
5 (1=aldrig, 5=mycket ofta). Frågorna berörde om respondenten exempelvis kört efter att ha 
druckit alkohol, samt hur ofta de kört 20 km över gällande hastighetsgräns. Därefter fick 
respondenterna besvara 29 olika påståenden om trafik och bilkörning på en skala 1 - 5 
(1=håller inte alls med, 5= håller helt med). Dessa frågor kretsade kring olika attityder till 
lagar och regler, men också hur det skulle vara att skada någon annan i trafiken. Enkäten 
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avslutades med att respondenterna fick besvara sannolikheten att de själva inom tre år skulle 
råka ut för exempelvis att krocka, eller att bli tagen av polisen för fortkörning. Detta 
besvarades enligt att kryssa i ett alternativ mellan 1 - 5 (1=otroligt, 5= troligt). De olika 
frågeområdena kan indelas i sju frågeområden. Dessa är ”funriding”, smidighet i trafiken, 
olycksreflektion, risk för krock, oro att skada andra samt subjektiv riskuppfattning.  
 
Tänka- högt protokollen insamlades enskilt från respektive respondent på ostörda platser (tex 
på ett café), som passade respondenten i fråga. För att styra in undersökningsdeltagarna i 
tänka- högt tekniken fick varje respondent börja med att tänka högt, utifrån två olika 
lägenhetsritningar där respondenterna ombads beskriva vilka direkta tankar och associationer 
som väcktes när de tittade på ritningarna (se bilaga 2). Efter övningen ombads respondenterna 
fylla i frågeformuläret och samtidigt säga allt de kom att tänka på under ifyllandet. Tänka- 
högt protokollen spelades in på band, med hjälp av en digital bandspelare, för att så lite 
information som möjligt skulle gå förlorad. I och med inspelning möjliggjordes även 
möjligheten, att kunna lyssna till olika tonfall och ordval även efter datainsamlingstillfället. 
Tänka- högt protokollen tog mellan trettio och fyrtiofem minuter att genomföra. Efter 
undersökningen förklarades syftet med undersökningen. 
 
Analys 
 
Analysen av materialet utgår från en modifierad version av Svensons (1989) beskrivning av 
hur tänka- högt protokoll analyseras. Jag har valt att analysera materialet utifrån fyra steg. 
Dessa är 1. Dela in protokollen i enheter, 2. Kategorisera och koda enheterna 3. Utvärdera 
enheterna samt 4. Fastställa regler för vidare analys. Nedan beskrivs de olika stegen mer 
ingående.  
 
1. Tänka- högt protokollen, d v s de tankar som respondenterna verbaliserade utifrån 
enkätfrågorna, transkriberades. Detta gjordes för samtliga respondenter och när 
transkriberingen var klar sammanställdes svaren på enkätfrågorna i ett gemensamt dokument. 
En respondents verbalisering av de tankar en viss enkätfråga väckte utgjorde alltså en enhet.  
 
2. Därefter påbörjades arbetet med kategorisering och kodning av enheterna. Svaren från 
respondenterna kategoriserades efter den reflektionsgrad frågan väckt, baserat på ELM 
modellen. Reflektionsgraden indelades i fyra kategorier. 1= ansågs inte ha startat någon 
reflektion, 2= viss reflektion, 3= frågan har startat någon form av reflektionsprocess och 4 = 
frågan har lett till flera olika reflektioner, en inre diskussion har väckts. Enheterna, d v s 
respondentens verbaliserade tankar kring en viss enkätfråga, kodades därefter utifrån följande 
definition: 1= refererar endast till skattning på frågan, 2= viss tankeprocess utöver 
verbalisering av svarsalternativ, 3= ger uttryck för att föra ett resonemang med sig själv, 
4=flera olika motstridiga reflektioner, diskuterar med sig själv. Frågorna i formuläret fick 
således för varje respondent en siffra beroende av reflektionsgrad.  
 
Kodningen av enkätens första område som handlade om respondentens överträdelse av olika 
trafikregler gav en reflektionsgrad motsvarande 1,0, d v s inte ansågs ha startat någon 
reflektion, denna del togs därför bort från den vidare analysen. Denna utgår alltså från 
frågeenkätens andra respektive tredje del som berörde frågorna som ingick i enkätens sju 
frågeområden. 
 
3. Efter att kodningen genomförts utvärderades kodningen av enheterna. 
Interbedömarreliabilitet är ett sätt att se om måtten på reflektionsgrad är reliabla. Om två olika 
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bedömare har god överensstämmelse (80-90 %) när de kategoriserar ett material är 
överensstämmelsen god, om den däremot är låg (ca 30 %) ses överensstämmelsen dålig (se 
exempelvis McBurney & White, 2004). I detta material  testades interbedömarreliabiliteten 
genom att en utomstående person kategoriserade och kodade materialet, detta gav en 
överensstämmelse på 80 procent.  
 
4. Resultatet av kodningen utgjorde bas för den vidare analysen. Den bestod i att 
medelreflektionen för varje enskild fråga över de sex respondenterna räknades ut. Frågorna 
placerades därefter in i de sju olika frågeområden som enkäten berörde. De områden som 
enkäten är uppdelad i var som ovan nämndes, ”funriding”, fortkörning, smidighet i trafiken, 
olycksreflektion, risk för krock, oro att skada andra samt subjektiv riskuppfattning.  
 
Respektive frågeområdes reflektionsgrad kvantifierades därefter genom att beräkna 
medelreflektionen för de olika frågorna som ingick i frågeområdet. På detta sätt har områdets 
medelreflektion kunna utläsas. Detta ger information dels om vilket område som gav den 
högsta reflektionsgraden, dels också vilka frågor som gav högst medelreflektion. Utöver den 
formella analysen av protokollet genomfördes även en mer kvalitativ analys för att belysa 
reflektionsprocessens innehåll, d v s vilka tankar och känslor som verbaliserades. Analysen 
följde principerna för en tematisk analys. I resultatet särredovisas vilka frågor inom respektive 
område som har en medelreflektion som är högre än områdets medelreflektion. 
 
               Tänka högt 
                                                                   protokoll 
 
 
Kategorisering                Kodningsschema                Kodade protokoll            Interpretation av  
utifrån ELM     data 
 
Figur 4, Schematisk presentation över processen från insamlande till analys (Modifierad figur av 
Svenson, 1989)  
 

Resultat 2 
 

Resultatredovisningen indelas efter de sju frågeområden som ingick i Falk & Montgomerys 
bearbetade enkät. Dessa är ”funriding”, fortkörning, smidighet i trafiken, olycksreflektion, 
risk för krock, oro att skada andra samt subjektiv risk uppfattning. Resultatredovisningen i de 
olika områdena är uppdelade dels i vilken utsträckning reflektioner väcks när frågeformuläret 
besvaras (stycke 1) delvis vilka associationer och tankar som framkommer i reflektionerna 
(stycke 2). Redovisningen är uppbyggd efter den medelreflektion området väckte, d v s det 
frågeområde som fick högst medelreflektion redovisas först, därefter det område som fick 
näst högst medelreflektion osv.    
 
Oro att skada andra 
 
Det område som väckte högst medelreflektion (2,63) var oro att skada andra, detta område 
bestod av sex frågor, fyra av dessa hade en reflektion över medelvärdet. Den fråga som väckte 
högst medelreflektion (3,16) var ”Om jag skulle orsaka en olycka där någon skadas, hoppas 
jag att det bara är jag själv som blir skadad.” Därefter kom frågan ”Det kan inte ursäktas att ta 
en människas eller ett djurs liv på grund av vårdslös körning” (medelreflektion=3,0). De 
resterande två frågorna hade en medelreflektion på 2,66. Dessa var ”Jag skulle få svårt att 
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leva med mig själv om jag skulle skada någon annan i trafiken” samt ”Om jag skulle 
förorsaka en olycka där någon annan skadas skulle det märka mig för livet” 
 
Associationer som väcktes av frågorna kring olyckor gällde främst möjligheten att skada 
någon. De delade alla åsikten att det skulle vara hemskt om man skulle skada någon annan.  
 

”Absolut, det skulle vara helt fruktansvärt om man skulle förorsaka en olycka där någon 
annan skadades” Joakim 

 
Det verkar dock även här spela roll hur allvarlig skada man åsamkar:  
 

”Graden av skador kan spela roll också, om det är köer och man råkar köra på någon 
känns inte det så allvarligt” Johan 

 
samt till viss del om det är en människa eller djur som man kör på. 
 

”Skulle vilja skilja mellan människa och djur, människor är ganska beräkneliga medan 
djur är svårare att se vad de ska göra. Små djur ska man ju inte väja för heller” Jens  
 

”Funriding” 
 
I frågeområdet ”funriding” ingick tre frågor. Medelreflektionen för området var 2,27. Frågan 
”Ungdomar har ett behov av fart och spänning i trafiken” hade högst medelreflektion, 2,66. 
Ytterligare en fråga där reflektionen var hög var ”Fart och spänning hör ihop i trafiken” 
(medelreflektion=2,33). 
 
De associationer och tankar som respondenterna främst tog upp gällande området var att de 
trodde att ungdomar hade ett behov av fart och spänning i trafiken. De ansåg dock att detta 
gällde främst yngre ungdomar. De menade också att det främst var män som hade ett behov 
av fart och spänning medan tjejer ansågs köra lugnare. 
 

”Ja, man mognar väl lite också, i början ville man testa bilen mer. Lite könsbundet är 
det nog också, män kör fortare, det ska man inte sticka under stolen med.” Jens 
 

Smidighet i trafiken 
 
Smidighet i trafiken var det område som hade flest frågor i enkäten. Totalt berörde nio frågor 
i enkäten detta område. Områdets medelreflektion var 2,22 och fem frågor hade en 
medelreflektion som översteg detta. Den med högst reflektion (2,83) var ”En person som 
(ibland) chansar och bryter mot trafikregler är inte nödvändigtvis en mindre säker förare än 
den som kör lagligt”, en annan fråga med hög medelreflektion (2,66) var ”Det är viktigare att 
bidra till framkomlighet i trafiken än att alltid köra lagligt”. Tre andra närliggande frågor fick 
även de hög medelreflektion (2,33), ”Det finns många trafikregler som inte kan hållas om det 
ska vara flyt i trafiken”, ”Ibland måste man bryta mot trafikregler för att ta sig fram i trafiken” 
samt ”Ibland måste man överse brott mot trafikreglerna.”  
 
Tankarna och associationerna kring området var att respondenterna såg att man ibland måste 
töja på trafikregler för att det ska bli flyt i trafiken. De ansåg dock att det finns gränser för hur 
mycket trafikreglerna fick töjas på.  
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”Viktigt att bidra till framkomlighet i trafiken, men det är klart, om alla kör i 150 
km/timme och det flyter är det ju inte så jättebra” Johan 

 
Risk för krock 
 
Området risk för krock gav en medelreflektion på 2,16. Här ingick tre frågor och två av dessa 
väckte en medelreflektion över 2,16. ”Att köra efter att ha druckit lite alkohol är inte så farligt 
som folk tror” var den fråga som väckte högst medelreflektion inom området med 2,66. 
Frågan ”Olyckor på grund av man kör av vägen är så sällsynta att det inte finns skäl att tänka 
på att det kan hända” gav medelreflektionen 2,16.  
 
I samband med respondenternas olycksreflektion togs alkoholens betydelse upp. 
Respondenterna ansåg att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Fyra av respondenterna tog 
upp att det aldrig skulle falla dem in att dricka och köra och här framkom också termen att, 
dricka och sen sätta sig i en bil är det dummaste du kan göra. Respondenterna trodde även att 
människor underskattade alkoholens betydelse för bilkörningen. 
 

”Tror det snarare är farligare än folk tror att dricka alkohol och sen köra bil”  
 Jocke 

 
Fortkörning 
 
Området fortkörning bestod av fem frågor. Medelreflektionen för området var 1,99. Tre 
frågor hade en medelreflektion över medelvärdet, dessa var, ”Om man är en skicklig bilförare 
är det OK att köra för fort” (medelreflektion=2,33), ”Om man är en säker förare är det 
acceptabelt att köra 10 kilometer för fort på en 70 väg” (medelreflektion=2,16) samt ”Att köra 
10-15 km över hastighetsbegränsingarna är ok för alla gör det” (medelreflektion=2,16). 
 
Associationerna och tankarna kring området fart var att respondenterna ansåg att det var ok att 
överstiga hastigheterna, de ansåg dock inte att detta berodde på att alla andra gör det, dock 
verkade det spela roll om man är en säker förare eller ej.  
 

”På nåt sätt om faster Agda 85 år kör enligt hastigheterna och har noll koll, så ser jag 
hellre en normal bilförare som töjer lite på reglerna” Jens 

 
Olycksreflektion 
 
Olycksreflektion bestod av tre frågor i enkäten. Medelreflektionen var här 1,94. I detta 
område hade en fråga en medelreflektion över 1,94. Denna var ”Jag tänker ofta på 
möjligheten att jag kan skada någon annan allvarligt i trafiken (medelreflektion=2,66).” 
 
Tankarna som kom upp inom området var att respondenterna hade tänkt på möjligheterna att 
skada andra i trafiken, men här kom det också upp att respondenterna trodde att olycksrisken 
snarare kunde öka om man tänkte för mycket på möjligheterna att skada andra. Här kom det 
även upp att respondenterna även hade tänkt på möjligheten att någon annan kunde skada dem 
i trafiken.  
 

”Klart att om man råkar vara nära så tänker man, oj där kunde det hänt något, men jag 
tror att om man tänker för mycket på sannolikheten att skada någon så tror jag att 
olycksrisken ökar” Johan 
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Subjektiv riskuppfattning  
 
Området om den subjektiva riskuppfattningen bestod av sex frågor och medelreflektion blev 
1,50. Den fråga som hade högst medelreflektion (1,83) var ”Hur troligt är det att någon du 
känner väl kommer att skadas i trafiken under de närmsta tre åren?” Den fråga som hade näst 
högst reflektion (1,66) var ”Hur troligt är det att du kommer att bli tagen för fortkörning under 
de närmsta tre åren?” Två frågor hade medelreflektion på 1,5, dessa vara ”Hur troligt är det att 
du kommer att krocka de närmsta tre åren?” samt ”Hur troligt är det att du själv kommer att 
skadas de närmsta tre åren?” 
 
Rent generellt såg dock respondenterna att det var ganska liten sannolikhet att de själva skulle 
råka ut för en olycka inom de närmsta tre åren.  
 

”Jag har inte krockat de senaste 2 ½ åren så inte så troligt att det skulle hända.”   
 Johan 

 
Det framkom även att de ansåg det vara mer troligt att någon av deras kamrater inom 
tidsperioden skulle krocka.  
 

”Det är inte helt otroligt att någon jag känner väl skulle krocka, känner ganska många 
som kör för fort.” Joakim 

 
 

Diskussion 2 
 

Studie 2 belyste dels i vilken utsträckning reflektioner väcks när frågeformuläret besvaras och 
dels vilka associationer och tankar som framkommer i reflektionerna. Syftet med denna del 
var att se vilka tankar och känslor som direkt dök upp vid ifyllandet av formuläret för att på 
detta sätt, indirekt, få en kunskap om subjektets kognitiva process. Studien utgick ifrån 
grundantagandena i ELM, d v s att en förutsättning för att attitydförändring ska äga rum är att 
mottagaren av ett budskap faktiskt reflekterar kring detta på djupet. I denna studie betraktades 
frågorna i frågeformuläret som ”budskap”. Utgångspunkten är antagandet, att om frågor eller 
frågeområden genererar mycket reflektion indikerar detta att en reflektionsprocess kring 
”budskapet”, som förmedlas via frågan initierats. Diskussionen är uppbyggd efter de 
viktigaste resultaten och även här dras egna slutsatser utifrån dessa. I den generella 
diskussionen kopplas resultaten och slutsatserna till teori. 
 
Medelreflektionen mättes, som nämndes i analysen, i samtliga frågor och i samtliga områden. 
Detta gav en möjlighet att se dels vilka områden som väckte högst medelreflektion, dels vilka 
specifika frågor som gav en hög medelreflektion. Det område som hade högst medelreflektion 
var oro att skada andra (2,63), därefter kom ”funriding” (2,27), smidighet i trafiken (2,22), 
risk för krock (2,16), fortkörning (1,94) och subjektiv riskuppfattning (1,5).  
 
Nedan diskuteras de områden som hade en medelreflektion som översteg 2,0 (d v s området 
har väckt viss reflektion). De områden som hade en medelreflektion över 2,0 var oro att skada 
andra, ”funriding”, smidighet i trafiken och risk för krock. Dessa kan med andra ord beskrivas 
som att hög reflektion uppmättes i områdena olyckor (oro att skada andra), fart (”funriding”), 
trafikregler (smidighet i trafiken) och alkohol (risk för krock).  
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Området oro att skada andra hade högst medelreflektion (2,63). Associationerna berörde här 
att det skulle vara hemskt att skada någon annan i trafiken. Fyra av de sex frågor som ingick i 
området väckte en medelreflektion över områdets. Dessa var ”Om jag skulle orsaka en olycka 
där någon skadas, hoppas jag att det bara är jag själv som blir skadad” (3,16) och ”Det kan 
inte ursäktas att ta en människas eller djurs liv på grund av vårdslös körning” (3,0). 
Ytterligare två frågor väckte medelreflektion över områdets med en medelreflektion på 2,66. 
”Jag skulle få svårt att leva med mig själv om jag skulle skada någon annan i trafiken” samt 
”Om jag skulle förorsaka en olycka där någon annan skadades skulle det märka mig för livet. 
De två frågorna med högst medelreflektion i området var också de frågor som hade högst 
medelreflektion i hela frågeformuläret.  
 
I det område som väckte näst högst reflektion, ”funriding” (2,27), ingick tre frågor, två av 
dessa hade en medelreflektion över områdets medelreflektion. Dessa frågor var, ”Ungdomar 
har ett behov att fart och spänning i trafiken” (2,66) samt ”Fart och spänning hör ihop i 
trafiken” (2,33). De associationer som respondenterna främst tog upp var att de trodde att 
ungdomar hade ett speciellt behov av fart och spänning i trafiken. 
 
Det område med tredje högst medelreflektion, smidighet i trafiken (2,22), hade flest frågor i 
enkäten (nio stycken). Fem av dessa väckte en medelreflektion över områdets 
medelreflektion. Den fråga som här hade högst medelreflektion (2,83) var ”En person som 
(ibland) chansar och bryter mot trafikregler är inte nödvändigtvis en mindre säker förare än 
den som kör lagligt”. En annan fråga med hög medelreflektion (2,66) var ”Det är viktigare att 
bidra till framkomlighet i trafiken än att alltid köra lagligt”. Tre andra närliggande frågor fick 
även de hög medelreflektion (2,33), ”Det finns många trafikregler som inte kan hållas om det 
ska vara flyt i trafiken”, ”Ibland måste man bryta mot trafikregler för att ta sig fram i trafiken” 
samt ”Ibland måste man överse brott mot trafikreglerna”. De associationer som 
respondenterna tog upp var att de ansåg trafikregler inte alltid kan hållas om det ska bli flyt i 
trafiken. 
 
Det sista området med en medelreflektion över 2,0 var området risk för krock (2,16). Två av 
tre frågor väckte här en medelreflektion som översteg områdets. Dessa var ”Att köra bil efter 
att ha druckit lite alkohol är inte så farligt som folk tror” (2,66) och ”Olyckor på grund av 
man kör av vägen är så sällsynta att det inte finns skäl att tänka på att det kan hända” (2,16). I 
samband med respondenternas olycksreflektion togs alkoholens betydelse upp. De 
associationer som respondenterna tog upp var att de trodde att människor underskattade 
alkoholens betydelse för bilkörningen. De ansåg att det var farligare att dricka och sen köra 
bil än vad människor nog trodde.  
 
Slutsatsen av resultatet i studie 2 är att en reflektionsprocess, mot bakgrund av 
frågeformuläret, har ägt rum. Områdena oro att skada andra, ”funriding”, smidighet i trafiken 
och risk för krock väcker reflektion, vilket tyder på att en reflektionsprocess kring dessa 
områden också har ägt rum. Utgångspunkten i studien är att om både frågor och frågeområden 
genererat mycket reflektion indikerar detta på att en reflektionsprocess kring ”budskapet” 
initierats.  
 

Generell Diskussion 
 

Huvudsyftet med den föreliggande studien var att belysa om besvarandet av det frågeformulär 
som användes i Falk och Montgomerys studie kan ha initierat en reflektionsprocess bland 
respondenterna. Syftet utmynnade i två delfrågor; 1, Kan formuläret ha initierat en 
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reflektionsprocess bland respondenterna? och 2, Kan några specifika frågor eller 
frågeområden identifieras? Syftet och frågeställningarna undersöktes med hjälp av två olika 
delstudier med olika metodangrepp.  
 
Den första delstudien (studie 1) belyste respondenternas upplevelser och minnen av 
frågeformuläret. Metoden som användes byggde på erinran. Ett antagande var att det 
respondenterna kom ihåg av undersökningen har de ägnat viss reflektion åt. Metoden var 
uppbyggd kring tre temaområden; 1, den spontana ihågkomsten av undersökningen, 2, 
respondenternas egen upplevelse av om undersökningen lett till ett förändrat förhållningssätt i 
trafiken och 3, om respondenterna diskuterat undersökningen med någon.  
 
Den andra delstudien (studie 2) belyste vilka direkta associationer och tankar som väcktes hos 
respondenterna i samband med att frågeformuläret besvarades. Metoden byggde på tänka- 
högt protokoll, delvis för att se vilka tankar och känslor som direkt dök upp vid ifyllandet av 
formuläret och delvis för att indirekt få kunskap om subjektets kognitiva process. 
 
Med hjälp av dessa metoder har alltså fyra olika sätt använts för att besvara uppsatsens syfte. 
Dessa är spontan ihågkomst av undersökningen, respondenternas egen upplevelse av 
förändrat förhållningssätt i trafiken, diskussion kring undersökningen med andra och 
respondenternas direkta tankar och associationer vid ifyllandet av frågeformuläret.  
 
Diskussionen börjar med en kort sammanfattning av resultaten där huvudresultaten och 
slutsatserna från delstudierna presenteras. Efter detta kopplas dessa till den teoretiska 
referensramen. Därefter diskuteras i metoddiskussionen några av studiens svagheter. 
Diskussionen avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
 
Resultatdiskussion 
 
Sex underteman framkom i det första temaområdet, den spontana ihågkomsten. Dessa var 
fart, trafikregler, olyckor, alkohol och grupptryck, trafikregler samt formulärets uppbyggnad. 
Det fanns dock en skillnad i hur mycket ihågkomst områdena väckte och fyra områden fart, 
trafikregler, alkohol samt olyckor var mer framträdande än de andra. Slutsatsen av 
temaområde 1 var att en reflektionsprocess kring frågeformuläret ägt rum. Dels med hänsyn 
till ihågkomsten av specifika områden och dels med hänsyn till tidsperspektivet.  
 
Respondenternas egen uppskattning av förändring ledde till något motsägelsefulla resultat. 
Här ansåg respondenterna att det som förändrats mest var deras riskuppfattning. Däremot 
ansåg de inte att de nämnvärt hade förändrat varken sitt tankesätt eller sin körstil. Ett 
grundantagande här var att om respondenterna ansåg sig ha förändrat sitt förhållningssätt i 
trafiken tyder också detta på reflektion. En slutsats som kan dras av resultatet är därför att 
bara en måttlig reflektion ägt rum eftersom endast riskuppfattningen men inte körstilen eller 
tankesättet verkar ha initierat ett förändrat förhållningssätt i trafiken. En förklaring till 
resultaten, kan vara den snedfördelning som finns kring tankesättet och körstilen. Det finns 
indikationer i respondenternas motivering kring skattningarna på frågorna att en reflektion 
faktiskt har skett, trots att resultatet enligt ”siffran” enbart tyder på en måttlig reflektion. Detta 
kan innebära att respondenterna underskattat sin egen förändring.  
 
I diskussion kring undersökningen hade nästan alla respondenter nämnt att de varit med i 
undersökningen. Få hade dock diskuterat undersökningen på djupet med andra. Slutsatsen 
från detta temaområde är att endast en liten reflektion verkar ägt rum.  
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Den totala slutsatsen av studie 1 är att en reflektion verkar ha satts igång utifrån den spontana 
ihågkomsten. Gällande respondentens egen upplevelse av förändrat förhållningssätt i trafiken 
verkar reflektion ha skett utifrån riskuppfattning. Den reflektion som har väckts av körstil 
samt tankesätt är mer oklar. Det finns en stor snedfördelning i resultatet kring dessa frågor 
och således en risk att respondenterna har underskattat sin egen förändring. En anledning till 
antagandet att en underskattning kan ha ägt rum grundar sig på den motivering som 
respondenterna ombads ge i samband med skattningen av frågorna. Denna motivering tyder 
på att reflektion ägt rum även i dessa frågor. Indikationer tyder alltså på att utifrån 
respondenternas förhållningssätt till bilkörning har en reflektion ägt rum. Gällande diskussion 
kring undersökningen verkar det utifrån resultatet bara som en liten reflektionsprocess ägt 
rum. Totalt tyder huvudresultaten i studie 1 ändock på att en reflektionsprocess har ägt rum. 
Främst har reflektion skett kring områdena fart, trafikregler, alkohol och olyckor. 
 
I studie 2, direkta tankar och associationer vid besvarandet av frågeformuläret, visar resultatet 
att samtliga områden i frågeformuläret väckte en viss reflektion, dock skilde sig graden av 
reflektion mellan områdena. Det område som hade högst medelreflektion var oro att skada 
andra, därefter kom ”funriding”, smidighet i trafiken, risk för krock, fortkörning samt 
subjektiv risk uppfattning. Alkohol hade inget eget område utan ingick i området risk för 
krock, men väckte där en hög reflektion. Frågan ”Om jag skulle orsaka en olycka där någon 
skadas, hoppas jag att det bara är jag själv som blir skadad” inom området oro att skada andra, 
var den fråga som hade högst medelreflektion i hela frågeformuläret. De områden som hade 
en medelreflektion över 2,0 ansågs ha initierat en reflektionsprocess. 
 
Slutsatsen av studie 2 är att en reflektionsprocess har ägt rum. Denna slutsats dras utifrån att 
områdena, olyckor (oro att skada andra), fart (”funriding”), trafikregler (smidighet i trafiken) 
och alkohol (risk för krock), hade en medelreflektion över 2,0.  
 
Resultaten från de båda delstudierna tyder på att en reflektionsprocess kring frågeformuläret 
har ägt rum i både studie 1 och studie 2. Vissa områden och frågor i frågeformuläret verkar ha 
väckt mer tankeverksamhet än andra områden. De områden som väckt högst reflektion är fart, 
trafikregler, alkohol och olyckor. De enskilda frågor som väckt högst reflektion finns också 
de inom dessa områden. Högst reflektion väckte frågan om hur det skulle vara att skada någon 
annan i trafiken. Resultaten att ett frågeformulär kan initiera en reflektionsprocess går i linje 
med både Chapman (2001) och Morwitz och Fitzsimons (2004) som anser att själva 
besvarandet av ett frågeformulär kan påverka attityden till det ämne som formuläret 
behandlar. Detta anser författarna beror på så kallad ”mere measurement” som innebär att ett 
beteende kan ändras enbart genom att mäta beteendet i fråga. 
  
Resultatdiskussion utifrån tidigare forskning 
I föreliggande undersökning verkar det alltså som att besvarandet av frågeformuläret har satt 
igång en reflektionsprocess hos respondenterna. Men vad tyder egentligen på att det är just 
frågeformuläret som väckt denna reflektion? Detta kommer att diskuteras nedan ur ett 
teoretiskt perspektiv. Kopplingen görs utifrån studiens forskningsfrågor. 
 

1. Kan frågeformuläret ha initierat en reflektionsprocess? 
Det finns få studier kring frågeformulärs påverkanseffekt, därför kommer teorier kring 
möjligheter till attitydpåverkan i stort att användas. Förklaringar till den reflektion som 
kunnat utläsas ur studien finns främst i ELM (elaboration likelihood model), teorin om 



 28 

kognitiv dissonans samt teorier kring repetition. En teori utesluter inte den andra och 
förklaringar till reflektion kan ligga i fler än en teori.  
 

Reflektionsmöjlighet utifrån ELM. 
En möjlig förklaring till reflektionsprocessen finns i ELM. Den beskriver hur mental 
bearbetning av olika budskap kan leda till olika påverkan. Modellen delar upp 
informationsprocessande i ett kontinuum som sträcker sig mellan ett centralt och perifert 
processande (Petty & Cacciopio, 1986).  
 
Ett meddelande som bearbetas i det centrala processandet innebär reflektion och en relativt 
stabil ihågkomst av budskapet. Det som respondenterna spontant kommer ihåg av studien 
befinna sig därför i den centrala delen av ELM. Modellen förklarar också varför ihågkomsten 
över tid kan vara resultatet av en reflektionsprocess kring meddelandet. På sikt kan det 
centrala processandet leda till en attityd- eller beteende förändring (Petty, mfl. 2005). Ju mer 
motiverad en människa är att bearbeta ett budskap, ju mer sannolik anses en aktiv 
tankeprocess och reflektion, som i sin tur på sikt kan leda till en beteendeförändring (Olson & 
Zanna, 1993).  
 
Enligt ELM modellen ger starkare attityder en enklare åtkomst i människors medvetande. 
Dessa är också mer motståndskaftiga och håller längre än svagare attityder. Modellen anser 
exempelvis att människor med hög involvering i ett ämne kan tänkas ägna mer tankar kring 
ett budskap samt visa mer motståndskraftiga attityder än människor med mindre involvering 
(Tesser, Martin & Mendolia, 1995). Detta kan hjälpa till att förklara reflektionen i studie 1. 
Kanske är det så att respondenterna har starka attityder till det som ihågkoms.  
 
Vidare spelar det i ELM en stor roll om man tänker igenom argument, jämfört att bara ögna 
igenom dom. Enligt ELM spelar det också en stor roll hur frekvent man tänker på ett budskap. 
Med ökad tankeverksamhet påverkas man mer. Detta förklarar den reflektionsprocess som 
uppmättes i studie 2 där tankar och associationer kring budskapet mättes. De områden som 
väckte mycket tankar och associationer (hög medelreflektion) kan alltså enligt modellen leda 
till att man reflekterar mer kring budskapen i dessa områden.  
 

Kognitiv dissonans. 
En alternativ förklaring till reflektionsprocessen finns i teorin om kognitiv dissonans. Vi 
människor strävar efter en jämvikt, där våra beteenden och attityder går hand i hand. Ett 
beteende som är inkonsekvent med attityden eller vice versa leder till en spänning som vi vill 
reducera. Detta sker genom att vi ändrar den kognition som är minst motståndskraftig för att 
minska spänningen, vilket kan innebära att vi förändrar antingen beteendet eller attityden 
(Cooper, mfl, 2005). I temaområde 2, i studie 1, skulle den kognitiva dissonansteorin kunna 
innebära att undersökningen faktiskt har satt igång en reflektionsprocess, där respondenterna 
blivit mer medvetna om sitt förhållningssätt i trafiken. Respondenterna anser att de faktiskt 
tänker mer på riskerna i trafiken. Det ökade risktänkandet kan ha lett till att attityden inte 
längre är överensstämmande med beteendet. För att undvika den uppkomna dissonansen 
mellan den nya förändrade attityden, förändras beteendet så att attityden och beteendet 
återigen går hand i hand. Det finns även en möjlighet att det finns en obalans mellan attityder 
och beteenden gällande respondenternas tankesätt samt körstil. Obalansen har dock ännu inte 
blivit så stark att en beteendeförändring skett. Blir respondenterna mer medvetna om 
dissonansen kan det leda till en undermedveten strävan efter att få bort denna obalans.  
 

Repetition. 
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En annan möjlig förklaring till reflektionsprocessen är repetition. Enligt Chapman (2001) kan 
en upprepad mätning av ett beteende leda till större beteendeförändring. Detta sker eftersom 
upprepningen troligtvis ökar tankar kring ämnet, tankar som på sikt kan leda till en 
beteendeförändring. Hur kan då tankar leda till en beteendeförändring? Ju mer ett ämne 
upprepas desto mer tankar sätts igång kring ämnet. Tankarna fungerar som en dynamisk och 
konstruktiv process och stärker oftast den egna attityden. Men ökade tankar kring ett område 
kan också leda till kognitiva förändringar om tankarna inte överensstämmer med den egna 
attityden. Respondenterna  hade i den första studien besvarat samma frågeformulär vid två 
olika tillfällen. Upprepandet av frågorna kan här ha lett till en reflektionsprocess kring 
frågorna. I den andra studien besvarades dock bara frågeformuläret vid ett tillfälle. Dock 
fanns det flera frågor i formuläret som liknade varandra. Detta kan hjälpa till att förklara 
varför en reflektionsprocess ägt rum även i studie 2. 

 
2. Kan några specifika frågeområden eller frågor utläsas?  

Den reflektionsprocess som väckts verkar härstamma från vissa delar av det frågeformulär 
som respondenterna ombads fylla i. De specifika områden som framkommer är främst fart 
och olyckor, men även områdena trafikregler och alkohol tas upp som en viktig del i båda 
delstudierna. De specifika frågor som respondenterna kom ihåg av frågeformuläret 
behandlade även de dessa områden.  
 
Varför väcker då bara vissa områden en hög reflektion och inte andra? Förklaringar finns 
främst i ELM modellen där ett meddelande som uppfattas som personligt relevant och leder 
till personliga konsekvenser leder till en större reflektionsprocess (Petty, mfl, 2005). En 
ingående personlig reflektion kring attitydrelevanta frågor är en förutsättning för att få till 
stånd attityder som är både bestående och motståndskraftiga mot annan påverkan (O´Keefe, 
2002). Att respondenterna kommer ihåg just fart, trafikregler, alkohol och olyckor, kan tyda 
på att dessa områden har en underliggande personlig relevans för respondenterna. Det 
område, där personlig relevans framförallt verkar spela in, är kring den reflektion som berör 
området olyckor. I studie 1 kom respondenterna i området olyckor, ihåg frågor som berörde 
främst om man själv antingen hade krockat eller kände någon som hade krockat. I studie 2 
hade skalan ”oro att skada andra”, högst medelreflektion. I denna skala hade fyra av sex 
frågor en medelreflektion över områdets medelreflektion. Dessa var ”Om jag skulle orsaka en 
olycka där någon skadas, hoppas jag att det bara är jag själv som skadas”, ”Det kan inte 
ursäktas att ta en människas eller djurs liv på grund av vårdslös körning”, ”Jag skulle få svårt 
att leva med mig själv om jag skulle skada någon i trafiken” och ”Om jag skulle förorsaka en 
olycka där någon annan skadas skulle det märka mig för livet”. De två första frågorna var 
också de som väckte högst medelreflektion i alla områden. I området oro att skada andra 
verkar alltså respondenterna reflektera kring de frågor som hade eller skulle komma att ha en 
personlig konsekvens för dem.  
 
Finns det ytterligare förklaringar till att just dessa områden verkar väcka reflektion? Enligt 
Petty mfl (2005) är det lättare att nå ut med information eller budskap om det redan finns viss 
kunskap i medvetandet. Detta kan förklara varför just områdena kring främst fart, trafikregler 
och alkohol, verkade väcka mest reflektion. Kanske är det så att respondenterna redan innan 
undersökningen var medvetna om dessa områden. Detta kan leda till att de därför hade lätt att 
ta till sig information kring dessa områden. Därmed väcktes även reflektion utifrån 
frågeformuläret i dessa områden. Ett exempel på information som finns i dagsläget kring 
området alkohol är kampanjen ”Don´t drink and drive”.  
 
Metoddiskussion  
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Undersökningen var explorativ och genomfördes med hjälp av två olika delstudier. I 
delstudierna har problemet angripits från olika perspektiv. Totalt deltog 32 personer, i åldern 
18-24 år. Då inga liknande studier genomförts i ämnet, fanns inga vedertagna metoder att 
tillämpa. De metoder som har använts, har därför skräddarsytts för uppsatsen. De 
grundantagande som båda metoderna bygger på har rötter i ELM modellen. Detta kan förstås 
ha sina tillkortakommanden eftersom alla teorier har sina brister. Modellen valdes dock 
eftersom denna bäst ansågs infånga uppsatsens syfte. De svagheter som kunnats utläsas under 
uppsatsens gång kommer nedan att diskuteras. Fokus kommer att ligga på studiens upplägg 
och studiens undersökningsdeltagare.  
 

Studiens upplägg.  
Studie 1 genomfördes i form av en telefonintervju och skedde som en uppföljning av Falk och 
Montgomerys tidigare studie. Insamlandet av data skedde 3 månader efter det att 
respondenterna besvarat frågeformuläret och insamlandet byggde på att mäta reflektion i tre 
temaområden; spontan ihågkomst, egen upplevelse av förändrat förhållningssätt och 
diskussion kring undersökningen. De problem jag stötte på med datainsamlingsmetoden var 
framförallt i temaområde två, att mäta respondenternas egen upplevelse och i temaområde 3, 
att mäta hur mycket respondenterna hade diskuterat undersökningen. I det andra temaområdet 
fick deltagarna skatta hur de ansåg sig ha förändrat sitt förhållningssätt i trafiken på en 
femgradig skala och samtidigt motivera varför de skattade som de gjorde. Det finns alltid en 
risk med en skala där ett mittalternativ kan väljas att många tenderar att välja detta 
mittalternativ, vilket också var fallet i denna undersökning. Dessutom finns en risk att 
respondenterna underskattar sig själva. Motiveringen respondenterna ombads göra i samband 
med skattningen påvisade exempelvis att motiveringen mellan svarsalternativ 3 och 4 var lika. 
I området diskussion kring undersökningen (temaområde 3) uppfattades ett visst missförstånd 
kring frågan där en del av respondenterna trodde att frågan berörde om de hade diskuterat 
undersökningen då de fyllde i formuläret. Så fort detta missförstånd upptäcktes, ändrades 
frågan så att det klart skulle framgå att diskussion gällde efter undersökningen. Detta kan vara 
en anledning till att detta delområde tyder på en liten reflektion.  
 
Studie 2 skedde i form av tänka- högt protokoll. Insamlandet skedde på lugna cafeer i 
Stockholms innerstad och samtliga undersökningsdeltagare fick samma introduktion och 
övningsuppgift för att förstå tänka- högt tekniken. Olika människor kan ha mer eller mindre 
lätt för den här tekniken. Detta märktes då, vissa av respondenterna behövde mer ”hjälp på 
traven” än andra i övningsuppgiften. Tänka- högt tekniken användes i syfte att förstå vad det 
var i formuläret som väckte tankar och associationer. Det kvalitativa i protokollen var således 
det intressanta. Det kan ha förvirrat respondenterna eftersom ett kvantitativt formulär 
användes. Det finns risk att deltagarna kan ha ägnat lite för mycket kraft åt att ”välja siffra” på 
frågorna, snarare än att utröna vilka tankar som kom fram av besvarandet. Vidare var 
analysen i studie 2 ingen beprövad analysmetod utan en bearbetning av Svensons (1989) 
metoder, av att analysera tänka- högt protokoll. Analysmetoden prövades dock med hjälp av 
så kallad interbedömarreliabilitet för att testa reliabiliteten. 
 
Undersökningens upplägg med två olika delstudier och olika datainsamlingssätt har valts för 
att genom så kallad triangulering belysa problemet från olika synvinklar och på så sätt styrka 
studiens validitet samt generaliserbarhet. 
 

Undersökningsdeltagare. 
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I studie 1 deltog 26 personer, dessa deltog som en uppföljning av Falk & Montgomerys 
tidigare studie och hade där besvarat frågeformuläret. Respondenterna var födda mellan 1986 
och 1987.  
 
I studie 2 deltog 6 personer som ej tidigare varit i kontakt med frågeformuläret. 
Respondenterna som deltog i studie två var födda mellan 1981 till 1984.  
 
Ovanstående, där undersökningsdeltagarna, delvis skiljer sig något gällande ålder i de olika 
undersökningarna, delvis då antalet respondenter skilde sig mellan studierna, kan ifrågasättas. 
Gällande skillnaden i ålder ser jag dock inte detta som ett problem eftersom det var 
åldersgruppen mellan 18-24 som var intressant att studera, då dessa löper störst risk att råka ut 
för en olycka (VTI Rapport 491 A, 2003). Avsikten har därför varit att finna respondenter i 
åldern mellan 18-24 år. Gällande att antalet respondenter skilde sig åt mellan studierna ser jag 
inte heller som ett problem eftersom studierna undersökte olika sidor av samma fenomen. 
Dock kan antalet respondenter i studie 2 ifrågasättas då kanske ett för litet urval har 
intervjuats. Denna avgränsning gjordes dock med tanke på uppsatsens omfattning.  
 
Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 
Sammanfattningsvis berör denna uppsats huruvida Falk & Montgomerys frågeformulär kan 
ha initierat en reflektionsprocess. Om man med hjälp av frågeformulär kan få ungdomar att 
reflektera mer kring sitt förhållningssätt till sin bilkörning och på så sätt på sikt få ett säkrare 
körbeteende hos unga är ett outforskat område. Denna uppsats är en del i ledet att förstå hur 
denna möjlighet till påverkan fungerar. Resultaten i de både delstudierna påvisar att 
formuläret faktiskt verkar ha initierat en reflektionsprocess. Innan en effektiv metod som 
belyser exakt hur man med hjälp av frågeformulär kan få unga att köra mer trafiksäkert kan 
tas fram behövs mer forskning. Framför allt behövs forskning om vad det egentligen är i 
frågeformulär som faktiskt leder till en påverkan. Ytterligare studier behövs också för att 
belysa vilken typ av frågor som väcker reflektion. Om framtida forskning lyckas infånga hur 
frågeformulär kan användas för att minska risktagandet i trafiken, kan detta kanske i 
framtiden användas med avsikt att minska olyckorna i trafiken.  
 
I denna uppsats har en kvalitativ ansats använts för att försöka infånga problemet. Att se 
problemet även ur andra synvinklar kan hjälpa till att nå en vidare probleminsikt. Intressant 
med hänsyn till fortsatt forskning på området, skulle vara att angripa problemet ur en 
kvantitativ metodansats. Hur denna undersökning rent konkret skulle kunna genomföras är 
inget jag dock har ett svar på i dagsläget. 
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Bilaga 1 
Frågor till telefonintervju  
 
Introduktion 
 
Hej, 
 
Jag heter Moa Lanner och ringer från Stockholms Universitet, psykologiska institutionen. För 
några månader sedan var du med i en undersökning om ungdomar och trafik. Kommer du ihåg 
det?  
 
Då gav du oss tillstånd att kontakta dig för en kort telefonintervju. Är det något som 
fortfarande är ok, trots att vi är lite sent ute? Du är anonym och bara jag och Birgitta Falk som 
är projektledare vet ditt namn. Undersökningen tar 10 minuter. Passar det dig nu eller vill du 
att jag ska återkomma en annan dag? (Bestäm tid och dag). 
 
Vi är nyfikna på om undersökningen väckte några tankar och känslor men också vad du 
kommer ihåg av frågeformuläret. 
 
Frågor 
 
Kan du berätta vad du kommer ihåg av undersökningen? Vad tyckte du den handlade om? 
Kommer du ihåg några specifika områden eller frågor? 
Pratade du med andra om undersökningen efter det att du själv besvarat den? Vad pratade ni då 
om? 
 

Följande frågor vill jag att du skattar på en skala 1-5 där 1 är inte alls och 5 är riktigt 
mycket. 

 
Känner du att undersökningen fått dig att tänka mer på riskerna i trafiken? 
Känner du att du förändrat din körstil jmf med innan undersökningen? 
Känner du att du började tänka på ett annat sätt i trafiken efter det att du deltagit i 
undersökningen? 

 
Det var det jag hade. (Har du några egna kommentarer om undersökningen som inte jag 
tagit upp här?) Är det något du själv vill passa på att säga apropå undersökningen? 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  
Tänka- högt protokoll  
 
Hej! 
 
Vi håller på med en undersökning om ungdomars trafikbeteende och attityd till olika frågor 
gällande bilkörning. Syftet med det vi ska göra idag är att se vilka känslor och tankar som 
väcks när man besvarar ett frågeformulär. För att göra det kommer vi att arbeta med den 
metod som kallas tänka högt-teknik, som går ut på att bara berätta vad det är som kommer till 
dig, vad du tänker på när du besvarar frågorna i formuläret. För att du ska komma in i 
tekniken ska vi först göra en liten övning. Jag har två olika lägenhetsritningar och jag skulle 
vilja veta vad du tänker kring för och nackdelar med lägenheterna. Ditt jobb är att säga vad du 
tänker på när du tittar på ritningarna, vilka associationer som dyker upp, t ex om du kommer 
och tänka på helt andra saker. Ofta har man ju en egen inre diskussion med sig själv när man 
funderar över någonting. Det jag vill att du ska göra är att istället för att tänka tyst, uttrycka 
det du tänker i ord.  Jag vill veta allt som dyker upp i ditt huvud! 
 
Nu går vi vidare och jag vill att du gör precis som du gjorde nyss, bara det att nu är olika 
frågor rörande trafik och bilkörning utgångspunkten för dina tankar och associationer.  
 
Besvarande av enkäten.  
 
Tack för din medverkan!  
 
Syfte: Det finns forskning som tyder på att själva besvarandet av ett frågeformulär kan väcka 
en reflektionsprocess som är nödvändig för beteende och attitydförändring. Förhoppningen av 
att göra denna undersökning är att se om detta frågeformulär ökar reflektionsprocessen och i 
så fall om det är specifika frågor som väcker denna process. 
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Bilaga 3 
Bearbetad version av Falk och Montgomerys enkät 
 
Frågor om dig själv. 
 
Född år ……… 
När tog du körkort för personbil? År ……… Månad …….. 
Ungefär hur många mil har du kört under det senaste året? ………… 
Har du själv varit med om/ alternativt sett en trafikolycka?............ 
Har du som bilförare varit mycket nära att råka ut för en 
bilolycka?............. 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                           Håller du:...... Inte 
alls 
med 

   Helt 
med 

10 Det är OK att köra i 120 på en 90-väg om inga andra bilar 
finns inom synhåll. 

1 2 3 4 5 

11 Det finns många trafikregler som inte kan hållas om det 
ska vara flyt i trafiken. 

1 2 3 4 5 

12 Ibland måste man töja på reglerna för att trafiken ska  
flyta. 

1 2 3 4 5 

13 Jag skulle få svårt att leva med mig själv om jag skulle 
skada någon annan i trafiken 

1 2 3 4 5 

14 Det är helt OK att köra för fort om trafikförhållandena 
tillåter det. 

1 2 3 4 5 

  
 

Aldrig    Mycket 
ofta 

1 Kört efter att ha druckit en starköl? 1 2 3 4 5 
2 Kört i 70 på en 50-sträcka? 1 2 3 4 5 
3 Kört i 90 på en 70-väg? 1 2 3 4 5 
4 Kört i 110 på en 90-väg? 1 2 3 4 5 
5 Inte stannat för stopplikt? 1 2 3 4 5 
6 Kört tätt bakom en annan bil för att få den att byta fil? 1 2 3 4 5 
7 Kört mot gult ljus? 1 2 3 4 5 
8 Kört ”slalom” mellan filer för att komma fortare fram? 1 2 3 4 5 
9 Inte varit tillräckligt koncentrerad på körningen därför 

att du tänkt på annat. 
1 2 3 4 5 

Under de senaste fyra veckorna - hur ofta har du själv som förare gjort 
något av följande:  

 Här kommer påståenden om trafik och bilkörning. Håller du med eller  
     håller du inte med om påståendena? Var ärlig!!! 
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15 Jag tänker ofta på möjligheten att jag kan skada någon 
annan allvarligt i trafiken. 

1 2 3 4 5 

16 Det är bättre att köra smidigt än att alltid köra lagligt. 1 2 3 4 5 
17 Olyckor pga man kör av vägen är så sällsynta att det inte 

finns skäl att tänka på att det kan hända 
1 2 3 4 5 

18 Ibland måste man bryta mot trafikregler för att ta sig fram 
i trafiken 

1 2 3 4 5 

19 Fart och spänning hör ihop när man kör bil. 1 2 3 4 5 
20 Om jag skulle förorsaka en olycka där någon annan 

skadas, skulle det märka mig för resten av livet. 
1 2 3 4 5 

21 En person som (ibland) chansar och bryter mot 
trafikregler är inte nödvändigtvis en mindre säker förare 
än den som kör lagligt. 

1 2 3 4 5 

22 Om man tänker mycket på andra i trafiken ökar 
olycksrisken 

1 2 3 4 5 

23 Det kan inte ursäktas att ta en människas eller ett djurs liv 
på grund av vårdslös körning. 

1 2 3 4 5 

24 Hoppas jag aldrig kommer att råka ut för en olycka där 
någon skadas och felet är mitt. 

1 2 3 4 5 

25 Risken att dö ung i trafiken är så liten att man kan bortse 
från den. 

1 2 3 4 5 

26 Om man är en skicklig bilförare är det OK att köra för 
fort. 

1 2 3 4 5 

27 Ibland måste man chansa i trafiken. 1 2 3 4 5 
28 Ibland är det nödvändigt att bryta mot någon trafikregel 

för att komma fram i tid. 
1 2 3 4 5 

29 Att köra 10 – 15 kilometer över fartgränsen är OK, för det 
gör alla. 

1 2 3 4 5 

30 Ungdomar har behov av fart och spänning i trafiken. 1 2 3 4 5 
31 Ibland måste man överse med brott mot trafikreglerna. 1 2 3 4 5 
32 Jag tänker ofta på möjligheten att jag själv kan skadas 

allvarligt i trafiken. 
1 2 3 4 5 

33 Bilkörning är mer än bara transport, det är också fart och 
kul. 

1 2 3 4 5 

34 Om man är en säker förare är det acceptabelt att köra 10 
kilometer för fort på en 70-väg. 

1 2 3 4 5 

35 Det är viktigare att bidra till framkomlighet i trafiken än 
att alltid köra lagligt. 

1 2 3 4 5 

36 Att köra efter att ha druckit lite alkohol är inte så farligt 
som folk tror. 

1 2 3 4 5 

37 Om jag skulle orsaka en olycka där någon skadas, hoppas 
jag att det bara är jag själv som blir skadad. 

1 2 3 4 5 

38 Jag tänker ofta på hur hemskt det skulle vara om jag 
skadade någon annan i trafiken. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

  Otroligt    Troligt 

Vad tror du kan hända dig i trafiken de närmsta tre åren?  
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TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 
 

39 Hur troligt är det att du kommer att krocka när du kör bil 
under de närmsta 3 åren? 

1 2 3 4 5 

40 Hur troligt är det att du själv kommer att skadas i trafiken 
under de närmsta tre åren? 

1 2 3 4 5 

41 Hur troligt är det att du kommer att skada någon annan i 
trafiken under de närmsta tre åren? 

1 2 3 4 5 

42 Hur troligt är det att någon du känner väl kommer att 
skadas i trafiken under de närmsta tre åren? 

1 2 3 4 5 

43 Hur troligt är det att du kommer att köra av vägen under 
de närmsta tre åren? 

1 2 3 4 5 

44 Hur troligt är det att du kommer att bli tagen för 
fortkörning under de närmsta tre åren? 

1 2 3 4 5 


