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”Leka med döden” 
Utvärdering av en intervention för påverkan av attityder till alkohol och trafik 

 
Karl-Johan Karlsson 

 
Studien syftar undersöka om den intervention som Vin- och 
Sprithistoriska Museet i Stockholm anordnar; rollspelet ”Leka med 
döden”, har haft effekt på attityder till alkohol i trafik hos ungdomar. 
Som teoretisk bakgrund har Ajzens (1991) ”Theory of Planned 
Behaviour” används. Enligt teorin påverkar tre faktorer; attityd, 
subjektiv norm och beteendekontroll, individens intention till att 
utföra ett beteende. Antalet undersökningsdeltagare var 493. Studien 
visar att kvinnor, men inte män har påverkats av rollspelet både på 
ett övergripande plan där samtliga faktorer i Ajzens modell ingår och 
vad gäller faktorn attityd. För de båda övriga faktorerna, subjektiv 
norm och beteendekontroll, kan ingen påverkan påvisas för något av 
könen. Resultatet är analogt med tidigare undersökningar av 
påverkan i trafiksäkerhetssammanhang där kvinnor påverkats i högre 
utsträckning än män.  

 
Om trafik och Nollvision 
I den svenska trafiken omkommer omkring 400 till 500 människor varje år. Enligt ett 
beslut i Sveriges riksdag skall Sverige arbeta efter nollvisionen. Nollvisionen är ett 
etiskt förhållningssätt där det inte tillåts några döda i trafiken. Ansvaret för att uppnå 
visionen ligger hos samtliga inblandade i trafiken, väghållare och fordonstillverkare 
såväl som trafikanter. I trafiken har cirka 30 procent av dem som omkommer alkohol i 
blodet och när det gäller singelolyckor handlar det om nästan häften (Vägverket, Skade- 
och olycksstatistik, 2007). Grundläggande för trafiksäkerheten är att förare inte kör 
onyktra och här är attityden till att köra onykter viktig. Enligt Haglund och Åberg 
(1997), som på uppdrag av Trafiksäkerhetsförbundet i Uppsala Län och 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har genomfört en intervju- och 
enkätstudie där de undersökte ungdomars attityder till alkohol och bilkörning, löper 
ungdomar i åldrarna 15 till 24 år större risk för olyckor än genomsnittstrafikanten. Som 
en del i att uppnå nollvisionen är det därför önskvärt att påverka ungdomars attityder 
till att köra onyktra. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994, har rektorn 
en skyldighet att informera elever om trafikfrågor samt risker med alkohol (Skolverket, 
1994).  
 
Attityder och beteenden 
Attityder och beteenden är två begrepp som används flitigt inom psykologin. Begreppet 
attityd har belysts från flera håll, bland annat utifrån hur attityder uppkommer. Enligt 
Montgomery (1993) finns det tre faktorer som påverkar attitydbildning; kognitiva och 
affektiva faktorer samt tidigare beteenden. Den kognitiva faktorn består av kunskap 
som formar attityden, kunskapen är antingen övervägande positiv eller övervägande 
negativ vilket påverkar attitydbildningen. Den affektiva faktorn består av känslor som 
formar attityder och i tidigare beteenden drar individer slutsatser om sina egna attityder. 
Individer vill gärna att deras beteende överensstämmer med deras attityder. Därför kan 
tidigare beteenden påverka attityder. Montgomery (1993) beskriver även attityders 
funktioner och klarlägger tre olika funktioner som attityder kan ha i trafiksammanhang. 
Den första funktionen en attityd kan ha, är att attityden kan existera för att underlätta 
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anpassning till miljön. Detta ger attityden en kunskapsfunktion. En attityd kan också ha 
en värdeexpressiv funktion, där attityden används för att framhäva vem man är, sin 
livsstil och identitet. Den tredje funktionen en attityd kan ha, är en social 
anpassningsfunktion. Attityden existerar då för att skapa social acceptans. 
 
Att kunna förklara hur specifika attityder kan kopplas till specifika beteenden är av 
intresse. Sådan kunskap torde göra det möjligt att påverka ett visst beteende genom att 
påverka attityden bakom beteendet. För att kunna förstå kopplingen mellan attityder 
och beteenden utifrån ett mer situationsanpassat synsätt, det vill säga kunna förklara 
utifrån mer specifika situationer hur en viss attityd påverkar beteendet, har Ajzen 
(1991) skapat en teoretisk förklaringsmodell, se figur 1. Ajzen beskriver i sin teori om 
planerat beteende (TPB), att det finns tre faktorer som påverkar individens intention att 
utföra ett visst beteende. En av faktorerna, påverkar även beteendet direkt, inte bara 
intentionen. De tre faktorerna är attityd till beteendet, subjektiv norm samt upplevd 
beteendekontroll. Attityder innebär i detta sammanhang positiva eller negativa tankar 
omkring beteendet. Vi värderar konsekvenserna av beteendet och skapar våra 
föreställningar omkring det. Andra faktorn, subjektiv norm, handlar om de normativa 
förväntningarna som vi tror att andra har på oss vad gäller beteendet - vi har sällan 
exakt kunskap om andras värderingar. Detta påverkar således vår intention till att utföra 
beteendet, vi har en vilja till att rätta oss efter andra. Även den subjektiva normen är 
antingen positiv eller negativ till beteendet. I den tredje faktorn, beteendekontroll, 
reflekterar vi omkring vad som kan påverka om vi lyckas med att genomföra beteendet. 
Det handlar således om både subjektiv, upplevd förmåga, samt faktisk förmåga att 
utföra beteendet, även detta är antingen positivt eller negativt till beteendet. 

Attityd till 
beteendet 

Subjektiv 
norm 

Upplevd 
kontroll av 
beteendet 

Intention Beteende 

 
 
Figur 1. TPB (efter Ajzen, 1991), en interaktion mellan de tre faktorerna attityd till 
beteendet, subjektiv norm och upplevd kontroll av beteendet finns.  
 
Utifrån hur attityder skapas och utifrån vilka funktioner de uppfyller går det att sedan 
att studera hur påverkan av attityder kan ske. Nedan diskuteras metoder för påverkan av 
attityder.  
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Att påverka attityder 
En teori som beskriver påverkan på olika nivåer, Elaboration Likelihood Model (ELM), 
har formulerats av Petty och Cacioppo (Petty, Cacioppo, Strathman & Priester, 2005). 
Enligt ELM kan påverkan ske på två sätt, den centrala och den perifera vägen till 
påverkan. Den centrala vägen sker när individer reflekterar djupt. Denna påverkan 
skapas då individer känner sig attraherade av argumenten och/eller finner dem riktiga i 
förhållande till sin tidigare kunskap. Den perifera vägen till påverkan sker när individer 
inte tänker igenom argumenten djupt, men ändå blir påverkade av andra faktorer, som 
exempelvis hur attraktiv de finner att den som framför argumenten är, eller om denne 
anses vara en expert. Den centrala vägen till påverkan skapar attityder som är mer 
stabila, lättillgängliga, motståndskraftiga och lättare förutspår bedömning och beteende 
än vad den perifera gör. Påverkan som har skett enligt den perifera vägen skapar 
däremot svaga attityder som lätt kan glömmas bort. Det finns fler faktorer som avgör 
hur effektiv påverkan blir och Elder et al. (2005) anger flera. Mest effektiv påverkan 
sker mellan kamrat till kamrat, inte mellan exempelvis en lärare och elev. Om för svaga 
argument presenteras, kan dessa ha negativ effekt på att skapa den attityd som 
eftersträvas. Istället kan motsatt attityd befästas, argumenten lyfter inte över individen 
till eftersträvade attityder. Vad gäller svaga argument, anser Petty och Cacioppo (Petty, 
et al., 2005), att svaga argument inte bör upprepas, då en upprepning kan ha en negativ 
effekt på påverkan.  
 
Men för starka argument är inte heller önskvärt när individer känner att ämnet har låg 
personlig relevans. En individ med lågt intresse för ämnet kan inte relatera till för starka 
argument och blir därför inte påverkad. Den personliga relevansen förklarades av 
Cialdini, Petty och Cacioppo (1981) som de band individer har till ämnet för påverkan 
det vill säga ett kognitivt schema eller ”tankekarta”. Individer behöver ha någonting att 
relatera den nya informationen till för att bli påverkade. En individ reagerar på ett 
meddelande, genom att försöka koppla det till saker som han/hon redan förhåller sig till. 
Bäst fungerar påverkan, när den skall stärka de attityder som redan finns enligt Sherif 
och Hovland (1961, refererad i Ulleberg, 2002). Här fungerar påverkan som en 
bekräftelse på vad individen redan tror på. Har inte individen kunskap inom området 
för påverkan blir påverkan mindre eftersom individen inte själv kan tänka igenom 
argumenten och inte har kunskap nog att dra sina egna slutsatser.   
 
Perspektivpåverkan är en av de metoder för att påverka attityder och beteenden, som 
Montgomery (1993) diskuterade i sin rapport. Perspektivpåverkan kan ske genom ett 
rollbyte i till exempel ett rollspel och syftar till att ge individer en möjlighet att 
identifiera sig med en annan roll eller grupp. Förmås individer att använda de attityder 
och beteenden som är förknippade med det utstakade perspektivet, kan de förändras i 
enlighet med perspektivet. Perspektivpåverkan är mest effektivt emot den 
värdeexpressiva funktionen hos attityder och är attityden ett uttryck för individens 
identitet bör perspektivpåverkan användas enligt Montgomery.  
 
Rollspel som begrepp är brett. McGregor (1993) som utvärderat rollspel samt 
antirasistisk undervisning som metod för påverkan av fördomar, beskriver att rollspel 
kan definieras som aktiva dramatiseringar, uppsatsskrivande, tal eller debatter, som 
skapas för att någon skall se andras perspektiv. Det handlar också om, enligt McGregor, 
att testa sina egna värderingar och att upptäcka att det finns inkonsekvens i ens åsikter. 
McGregor påpekar att rollspel handlar om att skapa dissonans vilket gör att individerna 
ifrågasätter sina tidigare attityder.  
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För att utvärdera rollspel som metod för påverkan på attityder och beteenden 
genomförde Schuh och Young (1978) en studie där manliga studenter deltog i tre olika 
experiment. Syftet med utvärderingen var att undersöka hur rollspel som metod 
fungerar för att förändra attityder och beteenden till att anställa en kvinna till en 
management trainee-tjänst. I det första experimentet lyckades inte Schuh och Young få 
en attitydförändring hos sina deltagare. Experimentet gick ut på att spela ett rollspel där 
negativa attityder till kvinnor inom management skulle motarbetas med argumentation. 
Ett andra experiment gjordes på samma sätt som det första med några små förändringar, 
innehållet förändrades till att bara innehålla neutrala fakta om kvinnor inom 
management. Ytterligare en förändring var att Schuh och Young testade de som skulle 
vara med i experimentet, för att se hur deras attityder var till kvinnor inom management 
var. Utifrån detta test placerades deltagarna i olika grupper. De som hade mest positiva 
attityder till kvinnliga chefer placerades som personalchefer. De som hade negativa 
attityder placerades som rekryterare eller observatörer. Det visades att det kan ske en 
signifikant förändring i attityder, om de som skall agera personalchefer, som är den 
individ inom detta rollspel vilken uttrycker mest åsikter, väljs ut utifrån de åsikter som 
man eftersträvar. Det andra experimentet visade således att den som argumenterar i 
rollspelet själv måste tro det som den argumenterar för, då kan en attitydförändring ske 
hos deltagare. I ett tredje experiment visades en beteendeförändring där de som varit 
med i rollspelet vilket var utformat på liknade sätt som i andra experimentet, hade en 
signifikant högre tendens att anse att en kvinnlig arbetssökande var lämplig för en 
management trainee-tjänst. Schuh och Young beskriver också att deras undersökning 
visade att en lektion med en auktoritär figur som baserar sina argument kring lagar, det 
vill säga information, har ingen effekt på attityder till kvinnor inom management. 
 
Ungdomars attityder i trafiksammanhang samt erfarenheter av att påverka dem 
I denna undersökning har endast ett fåtal studier av hur ungdomar kan påverkas i 
trafiksäkerhetssammanhang hittats. Nedan redovisas tre sådana studier med speciell 
relevans för denna uppsats. En trafiksäkerhetskampanj i Norge har utvärderats av 
Ulleberg (2002). Kampanjen gav mest till individer med minst risk för att hamna i 
olyckor (lågriskindivider), vilket Ulleberg anser vara analogt med tidigare studier. Det 
fanns en signifikant könsskillnad mellan de olika grupperna, män var klart 
överrepresenterade i högriskgrupperna, kvinnor i lågriskgrupperna. Ulleberg drar 
slutsatsen att individer inte skall behandlas lika, utan att olika åtgärder bör sättas in för 
att nå högriskgrupperna och lågriskgrupperna. Kampanjen attraherade alltså dem som 
redan hade ett trafiksäkert beteende, vilket i hög grad är kvinnor. Enligt Ullebergs 
utvärdering av den norska kampanjen behövs alltså speciella åtgärder för att nå 
individer med hög risk för olyckor i trafiken. Att öka antalet poliser anges som en 
möjlig lösning, men det påverkar inte individernas vilja till att utföra beteendet enligt 
Wilde (1994, refererad i Ulleberg, 2002). Vanligtvis har auktoritära personer som 
exempelvis poliser som berättat hur deltagarna skall göra, använts för påverkan 
(Ulleberg, 2002). Detta fungerar dåligt på högriskindivider och en lösning presenteras 
av Gregersen och Berg (1994, refererad i Ulleberg, 2002). De anger att grupper som 
inte är mottagliga för påverkan, kan identifieras och föras in i diskussioner, där de 
själva får välja vilket beteende som är mest lämpligt. Detta innebär att individerna 
själva skulle få dra sina egna slutsatser. Ulleberg (2002) framför även att ett sätt att 
minska antalet som kör onyktra är att lära medpassagerarna att säga ifrån när de känner 
sig osäkra. 
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Förståelse om påverkan för trafiksäkerhet, har tillkommit från en kombinerad intervju- 
och enkätstudie om attityder till alkohol i trafiken hos ungdomar, av Haglund och 
Åberg (1997). Deras undersökning om ungdomars attityder till alkohol och bilkörning 
utgick ifrån tre huvudaspekter: Individernas vilja att köra efter att ha druckit, deras vilja 
att åka med någon som druckit och deras tro om möjligheter att stoppa någon. De 
resultat som framkom i denna intervjuundersökning låg sedan till grund för att skapa en 
enkät. TPB (Ajzen, 1991) användes som teoretisk bakgrund för enkäten. Deras studie 
visar hur TPB kan användas för att skapa förståelse omkring attityder till alkohol och 
trafik hos ungdomar. Haglund och Åbergs intervju- och enkätundersökning visar att 
den generella attityden till att köra bil efter att ha druckit alkohol är negativ. Deras 
resultat beskriver att kvinnor är mer negativ till en kombination av alkohol och 
bilkörning. När det handlar om att utföra beteendet, det vill säga en persons upplevda 
förmåga att utföra beteendet att stoppa någon, inverkar inte attityden till alkohol i 
trafiken alls enligt Haglund och Åberg. Det handlar om att individen behöver känna att 
han eller hon klarar av beteendet, inte om att han eller hon är negativ till alkohol i 
trafiken. Beteendekontroll handlar om att stärka en individs självförtroende ifråga om 
att klara av beteendet.  
 
I en studie om ungdomars inställning till alkohol, trafik och deras intresse för 
medverkan i informationsträffar, undersökte Haglund (2005), om de gymnasieelever 
som varit med på en informationsdag om alkohol och bilkörning, blivit påverkade av 
denna. Haglund visar att deltagande i informationsdagen inte gav några effekter. Han 
anger i sina slutsatser att ett sätt att komma åt problemet med ungdomar som dricker, 
som ofta är män, är att identifiera dessa och sätta in riktade åtgärder. Haglund anger 
att ”Informationen bör utformas på ett sätt som är känslomässigt berörande” (Haglund, 
2005, s. 18). Även Haglund och Åberg (1997) konstaterade att ”Kampanjer med 
känslomässigt inslag föredrogs framför faktabroschyrer.” (s. 39). 
 
Rollspelet ”Leka med döden” 
Vin- och Sprithistoriska Museet i Stockholm anordnar ett rollspel som ges till 
skolklasser. Detta rollspel sätts upp för att ungdomar skall kunna sätta sig in i 
trafikfrågor och alkohol. Rollspelet skall påverka attityder och beteenden ungdomarna 
har omkring alkohol och bilkörning. Det skall ge ungdomar dels en förståelse för de 
konsekvenser som rattfyllan skapar, men det skall även skaka om eleverna och ge dem 
mod samt kunskap om möjligheter att stoppa någon från att köra onykter. Rollspelet 
kallas för ”Leka med döden”. Närmast följer en beskrivning av rollspelet.  
 
Rollspelet startar med att deltagarna får se en film där de följer; Martin, Linus, Linus 
flickvän och deras vänner på fest. På festen bestämmer de sig för att åka och köpa mer 
alkohol. Denna resa slutar i en olycka. När kraschen är ett faktum slutar filmen. De 
grupper dramapedagogen delat upp klassen i, om 3-5 deltagare, får gå ut till olika rum. 
I dessa rum möter de olika scener, som skall ageras. I dessa rum är deltagarna i 
rollspelet själva, utan någon dramapedagog eller lärare närvarande. Varje grupp spelar 
två olika scener. I dessa scener skall de själva agera och uppleva konsekvenserna av en 
trafikolycka. De olika scenerna är: ”Festen innan 
olyckan”, ”olycksplatsen”, ”polisförhöret”, ”hemma hos de anhöriga”, ”i skolan efter 
minnesceremonin”, ”vad händer sedan” och ”den livslånga baksmällan”. För att 
eleverna skall kunna sätta sig in i sin roll, får de en rollbeskrivning som beskriver deras 
roller och scener de skall utspela. De roller som finns är bland annat; ”Martin” (som 
blir övertalad att köra), ”Linus” (som övertalar Martin att köra), ”Linus 
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flickvän”, ”mamma”, ”polis” och ”klasskamrater”. Efter att deltagarna genomfört två 
scener träffas samtliga deltagare och diskuterar det de upplevt och genomfört. Detta 
sker tillsammans med dramapedagogen. I slutet av denna diskussion uppmanas 
deltagarna att välja ett hörn i rummet utifrån hur de skulle agera om någon skulle tänka 
sig att köra onykter. De fyra olika hörnen i rummet representerar om man själv 
skulle; ”stoppa någon”, ”stoppa tillsammans med andra”, ”ringa föräldrar eller polis” 
alternativt ”göra någonting annat”. Rollspelet anordnas för skolklasser från årskurs nio 
till tre på gymnasiet. Det ges tre gånger per dag måndag till fredag och är gratis.  
 
Syfte och frågeställning 
Jag har från Vin- och Sprithistoriska Museet erhållit ett uppdrag att utvärdera deras 
rollspel ”Leka med döden”. Detta görs med teoretisk förankring i Ajzens (1991) teori 
om planerat beteende (TPB). Utvärderingen sker utifrån de faktorer som ingår i TPB, 
samt genom att kombinera faktorerna till ett övergripande förhållningssätt till att köra 
onykter. Frågeställningarna som belyses är: Finns det skillnader i attityd, norm och 
beteendekontroll hos deltagarna jämfört med dem som inte genomgått rollspelet? Har 
deltagande i ”Leka med Döden” påverkat det övergripande förhållningssättet till 
alkohol i trafik?  
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet till experimentgruppen samt kontrollgruppen skedde utifrån att jag och ansvarig 
för rollspelet ”Leka med döden” valde ut totalt 30 gymnasieklasser ur bokningspärmen 
för rollspelet från slutet av april fram till sommarlovet. Till experimentgruppen valdes 
klasser som skulle genomföra rollspelet under maj. Till kontrollgruppen uttogs klasser 
som hade rollspelet inplanerat strax innan och efter sommaren. Avsikten var att 
experimentgruppen skulle få frågeformuläret ca en vecka efter sitt deltagande i 
rollspelet och kontrollgruppen skulle få sitt frågeformulär minst två veckor före sitt 
deltagande i rollspelet. För att samla ihop tillräckligt med klasser i experimentgruppen 
fick vi välja nästan samtliga klasser som var inbokade under perioden. Till 
kontrollgruppen valdes därför flera klasser som skulle spela rollspelet efter skolans 
sommaruppehåll.  
 
På grund av Force majeure, en brand på våningen ovanför Vin- och Sprithistoriska 
Museet med åtföljande vattenskador, kunde urvalet dock inte genomföras enligt 
planeringen. Branden innebar att flertalet klasser som utvalts till experimentgruppen 
inte kunde genomföra rollspelet under den aktuella tiden och därför inte kunde ingå i 
undersökningen. På grund av tidsramarna för uppsatsen var det heller inte möjligt att 
uppskjuta datainsamlingen, vilket annars hade varit lämpligt. Vid tidpunkten för 
branden hade endast tre klasser i experimentgruppen genomgått rollspelet och besvarat 
frågeformuläret. Enda sättet att få tillräckligt många klasser i experimentgruppen var 
därför att kontakta elva av de klasser som genomgått rollspelet i mars månad och be 
dem besvara enkäten. Experimentgruppen kom därför att bestå av totalt elva klasser, tre 
klasser som besvarade enkäten ca en vecka efter genomgånget rollspel och åtta klasser 
som besvarade enkäten först 5 – 8 veckor efter genomgånget rollspel. Samtliga 14 
klasser som ingick i kontrollgruppen besvarade dock enkäten planenligt, det vill säga 
minst två veckor före rollspelet. Bortfallet i experimentgruppen blev fyra klasser efter 
kompletteringen av klasser och i kontrollgruppen en klass. Bortfallet uppstod på grund 
av att enkäterna inte distribuerades av lärare trots påminnelser via brev och telefon.   
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Det slutgiltiga antalet deltagare i undersökningen var 493 personer. Av dessa tillhörde 
188 experimentgruppen och 305 kontrollgruppen. Medelåldern var 17.2 år, den yngsta 
deltagaren var 15 år och fyra månader och den äldsta 21 år och fem månader gammal. 
Andelen män var 280 (56.8 procent) och kvinnor 207 (42.0 procent), sex hade inte 
uppgivit kön. Körkort för bil hade 6.9 procent, för MC 0.2 procent, för moped klass 1 
(EU-moped) 15.8 procent och andelen som inte hade körkort var 74.4 procent. Övriga 
har inte svarat eller haft flera sorters körkort. Totalt har 31 procent av 
undersökningsdeltagarna deltagit i ”Don’t Drink and Drive” som är ett nationellt 
projekt skapat av Vägverket för att påverka ungdomar till att inte köra onyktra 
(Vägverket, Don’t Drink and Drive, 2007).  
 
Material  
En enkät skapades med Haglund och Åbergs (1997) enkät som grund. Denna i sin tur 
hade Ajzens (1991) TPB som utgångspunkt. Jag valde dock att komplettera Haglund 
och Åbergs (1997) enkät med ytterligare några frågor. Frågorna syftade till att belysa 
de tre faktorer; attityd, subjektiv norm och beteendekontroll, som enligt Ajzen (1991) 
skapar kopplingen mellan attityder och intention/beteenden. Det fullständiga 
frågeformuläret återfinns i bilaga, där det också framgår vilka frågor som hänför sig till 
en viss faktor. Frågorna besvarades på en sjugradig skala av Likert-typ. 
 
Totalt 12 frågor avsedda att belysa attityder till alkohol och trafik ingick i enkäten. De 
var av följande karaktär: ”Hur OK tycker du att det är att köra bil efter att ha druckit en 
burk starköl, starkcider eller motsvarande (5 %)?” (1 = Inte OK, 7 = OK.) samt ”Tänk 
dig att en person kör moped klass 1 (EU moped), efter att ha druckit tre burkar starköl, 
starkcider eller motsvarande (5 %). Hur stor tror du risken är för att bli upptäckt och 
straffad?” (1 = Mycket liten risk, 7 = Mycket stor risk.).  
 
Totalt fem frågor avsågs belysa subjektiv norm. Exempel på frågor är: ”Hur mycket 
alkohol tror du att dina kompisar tycker det är OK att du dricker innan du kör bil hem 
ifrån en fest?” samt ” Hur mycket alkohol tror du dina kompisar tycker det är OK att du 
dricker innan du kör moped hem ifrån en fest?” Även här användes en sjugradig skala 
med svarsalternativ från 1 = Ingen alkohol alls till 7 = Sex eller fler burkar starköl, 
starkcider eller motsvarande.  
 
Fyra frågor belyste beteendekontroll. Ett exempel på beteendekontrollfrågor är: Skulle 
du hindra en kompis som är på väg att köra bil efter att ha druckit en burk starköl, 
starkcider eller motsvarande (5 %)? (1 = Skulle inte hindra, 7 = Skulle hindra.) 
 
Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor kring kön, ålder, innehav av körkort eller 
körkortstillstånd. Den avslutades med ett antal frågor om hur man själv värderar 
rollspelet (dessa frågor ställdes i utvärderingssyfte och redovisas till Vin- och 
Sprithistoriska Museet) samt om man deltagit i annan information om alkohol i trafiken. 
Enkäten förtestades med hjälp av fem frivilliga gymnasieelever på en skola i Stockholm. 
Eleverna uppmanades att tänka högt när de fyllde i enkäten. Under tiden noterades 
deras kommentarer och om de ansåg att någon fråga var svår att förstå eller för enkel. 
De ombads också beskriva hur de upplevde enkäten och de nivåer på 
alkoholkonsumtion som användes i svarsalternativen i enkäten. Efter vissa 
omformuleringar och ändringar testades därefter både enkät och genomförande med 
hjälp av tre gymnasieklasser från samma gymnasieskola, en klass från varje årskurs n = 
77. Enkäten fick därefter sin slutgiltiga utformning.  
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Datainsamling 
Enkäten distribuerades till de klasser som valts ut att ingå i undersökningen av den 
person på Vin- och Sprithistoriska Museet som ansvarade för ”Leka med döden”. 
Enkäterna distribueras till de olika klassernas lärare som fick instruktioner för att kunna 
beskriva hur eleverna skulle fylla i enkäten, att deltagandet var frivilligt, samt att 
elevernas svar skulle var anonyma. Eleverna tillförsäkrades anonymitet genom att deras 
namn inte omnämns någonstans och att läraren lade deras enkäter i ett kuvert som 
klistrades igen i elevernas åsyn. Detta förfarande informerades läraren om i ett särskilt 
brev som bifogades till läraren. Datainsamlingen gjordes i slutet av april och under maj 
2007. 
 
Förberedande databearbetning 
Reverseringar har skett för att svarsalternativet ”1” för samtliga frågor skall innebära en 
accepterande attityd till alkohol i trafiken och ”7" en avståndstagande attityd till alkohol 
i trafiken. För att förbereda för analyser har Z-transformeringar genomförs för varje 
faktor i Ajzens (1991) modell TPB. Därefter genomgick data en okulär kontroll, 
undersökningsdeltagare med orimliga svarsmönster och ett z-värde över eller under 
3.29 togs bort, detta resulterade i att tre försökspersoner som visade ett mycket orimligt 
svarsmönster lyftes ur materialet. Även fyra frågor med en extremt skev 
svarsfördelning togs bort enligt de förutsättningar som gäller för variansanalyser (Borg 
& Westerlund, 2006). Dessa frågor var: ”Hur OK tycker du det är att köra bil efter att 
ha druckit… b) Två burkar starköl, starkcider eller motsvarande (5 %)?”, ”Hur mycket 
alkohol tror du dina föräldrar tycker det är OK att du dricker innan du kör bil hem ifrån 
en fest?”, ”Hur mycket alkohol tror du att dina föräldrar tycker det är OK att du dricker 
innan du kör moped hem ifrån en fest?” samt ”Skulle du säga till någon som tänker 
köra onykter om… a) du får stöd ifrån en kamrat?”. Första frågan är en attitydfråga, (i 
stort sett ingen tyckte det var OK att köra då), följande två frågor avsågs belysa 
subjektiv norm (föräldrarna uppfattades vara mycket avståndstagande till alkohol i 
trafiksammanhang) och fjärde frågan avsågs belysa beteendekontroll (i stort sett alla 
skulle säga till någon som tänkte köra onykter om de fick stöd från en kamrat).  
 
En faktoranalys för att kontrollera begreppsvaliditeten för de tre faktorerna borde ha 
genomförts, men en sådan var inte möjlig att genomföra inom tidsramen för denna C-
uppsats. Däremot analyserades reliabiliteten för de frågor som ingick i de olika 
faktorerna med hjälp av Cronbachs Alpha, vilket ledde till att ytterligare några frågor 
togs bort från kommande analyser. För faktorn subjektiv norm uppnåddes ett 
alphavärde på α = 0.78, när frågan: ”Tänk dig att du skulle försöka stoppa någon ifrån 
att köra onykter. Vad skulle dina kompisar göra?” tagits bort. Faktor beteendekontroll 
uppnådde α = 0.69 och faktor attityd hade α = 0.85 då frågan: ”Hur viktigt är det att 
skolan informerar elever om riskerna med alkohol i trafiken?” lyfts ur. Efter den 
förberedande databearbetningen kvarstod alltså tio frågor tillhörande faktorn attityd, två 
frågor tillhörande faktorn subjektiv norm, och tre frågor tillhörande faktorn 
beteendekontroll.   
 
Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets publikation (Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning) står det på sidan 9 regel 2: ”Forskaren skall inhämta 
uppgiftslämnares och undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall bör samtycke 
dessutom inhämtas från föräldrar/vårdnadshavare (t ex om de undersökta är under 15 år 
och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9). 
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Samtliga försökspersoner i denna studie har varit över 15 år samt deltagit frivilligt och 
anonymt vilket innebär att de forskningsetiska principerna uppfyllts.  
 

Resultat 
 
Eftersom det inte var möjligt att slumpmässigt fördela deltagarna på experiment 
respektive kontrollgrupp, genomfördes några inledande analyser för att säkerställa att 
grupperna inte skilde sig ifråga om viktiga bakgrundsvariabler. En skillnad som 
upptäcktes var att fler i experimentgruppen (30 procent) hade någon form av 
körkortstillstånd än i kontrollgruppen (19 procent). En ANOVA genomfördes för att 
undersöka könsskillnader mellan experiment- och kontrollgrupp. En signifikant 
könsskillnad (F1,485 = 28.40 p = 0.001) mellan experimentgruppen som deltagit i 
rollspelet ”Leka med döden” (42.8 procent män, 57.2 procent kvinnor) och 
kontrollgruppen som inte deltagit (män 66.7 procent, kvinnor 33.3 procent) 
konstaterades. Experimentgruppen innehöll således fler kvinnor och kontrollgruppen 
fler män. Angående ålder kunde ingen skillnad konstateras. Eftersom könsskillnaden 
var signifikant samt att Haglund och Åberg (1997) funnit att män och kvinnor har olika 
attityd till alkohol i trafiken, beslutades därför att genomföra analyser av respektive kön 
för sig. Att analysera båda könen tillsammans skulle kunna snedvrida resultaten 
eftersom att experimentgruppen bestod till en större del av kvinnor och skulle således 
därför troligen ha en mer negativ attityd till alkohol i trafiken. 
 
Faktor attityd 
För att undersöka hur deltagandet i rollspelet påverkat attitydfaktorn genomfördes 
separata envägs ANOVOR för kvinnor och män. Den oberoende variabeln var 
grupptillhörighet (kontroll- eller experimentgrupp) och den beroende variabeln 
medelvärdet på de tio frågor som ingick i faktorn attityd. Medelvärden och 
standardavvikelser redovisas i Tabell ett.   
 
Tabell 1. Medelvärden samt (standardavvikelser) för faktorn attityd hos kontroll- samt 
experimentgrupp uppdelat på kön. Ju högre värde, desto mer negativ attityd till alkohol 
i trafiksammanhang. 

 
 Kontrollgrupp   Experimentgrupp 

 
Män 4.05 (1.23)     4.14 (1.28)  
 
Kvinnor 4.36 (0.95)    4.70 (1.05)  

 
 
För män visade en envägs ANOVA, inte på någon signifikant skillnad mellan 
experiment- och kontrollgrupp (p = 0.57). En envägs ANOVA visade för kvinnor 
däremot på en signifikant skillnad; F (1, 205) = 5.97, p = 0.02, η2 = 0.03. Kvinnor har 
således påverkats i faktorn attityd av rollspelet ”Leka med döden”, även om effekten är 
ganska liten.  
 
Faktor subjektiv norm 
För att undersöka hur deltagandet i rollspelet påverkat faktorn subjektiv norm 
genomfördes separata envägs ANOVOR för kvinnor och män. Den oberoende 
variabeln var grupptillhörighet (kontroll- eller experimentgrupp) och den beroende 
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variabeln medelvärdet på de två frågor som ingick i faktorn subjektiv norm. 
Medelvärden och standardavvikelser redovisas i Tabell två.   
 
Tabell 2. Medelvärden samt (standardavvikelser) för faktorn subjektiv norm hos 
kontroll- samt experimentgrupp uppdelat på kön. Ju högre värde, desto mer negativ 
attityd till alkohol i trafiksammanhang. 

 
 Kontrollgrupp   Experimentgrupp 

 
Män 4.80 (1.65)   5.05 (1.63)  
 
Kvinnor 5.29 (1.37)    5.55 (1.22) 

 
 
För män visade en envägs ANOVA, att skillnaden mellan experiment- och 
kontrollgrupp inte var signifikant (p = 0.25). Detsamma gällde för kvinnor (p = 0.16). 
Rollspelet har alltså inte påverkat deltagarna vad gäller faktorn subjektiv norm. 
 
Faktor beteendekontroll 
För att undersöka hur deltagandet i rollspelet påverkat faktorn beteendekontroll 
genomfördes separata envägs ANOVOR för kvinnor och män. Den oberoende 
variabeln var grupptillhörighet (kontroll- eller experimentgrupp) och den beroende 
variabeln medelvärdet på de tre frågor som ingick i faktorn beteendekontroll. 
Medelvärden och standardavvikelser redovisas i Tabell tre.   
 
Tabell 3. Medelvärden samt (standardavvikelser) för faktorn beteendekontroll hos 
kontroll- samt experimentgrupp uppdelat på kön. Ju högre värde, desto mer negativ 
attityd till alkohol i trafiksammanhang. 

 
 Kontrollgrupp   Experimentgrupp 

 
Män 5.08 (1.64)   5.26 (1.57)  
 
Kvinnor 5.74 (1.04)    5.98 (1.09) 

 
 
Genomförda envägs ANOVOR visade ingen signifikant skillnad mellan experiment- 
och kontrollgrupp vare sig för män (p = 0.41) eller för kvinnor (p = 0.11).  
 
Övergripande faktor 
För att undersöka hur deltagandet i rollspelet påverkat de tre faktorerna tillsammans, 
det vill säga deltagarnas övergripande förhållningssättet till att alkohol i trafik, 
genomfördes separata envägs ANOVOR för kvinnor och män. Den oberoende 
variabeln var grupptillhörighet (kontroll- eller experimentgrupp) och den beroende 
variabeln värdet på de tre faktorerna tillsammans. Medelvärden och standardavvikelser 
redovisas i Tabell fyra.   
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Tabell 4. Medelvärden samt (standardavvikelser) för de tre faktorerna sammanslagna 
hos kontroll- samt experimentgrupp uppdelat på kön. Ju högre värde, desto mer negativ 
attityd till alkohol i trafiksammanhang. 

 
 Kontrollgrupp   Experimentgrupp 

 
Män 4.64 (1.25)   4.81 (1.25)  
 
Kvinnor 5.13 (0.88)    5.41 (0.91)  

 
 
För män visade en envägs ANOVA, på ett icke-signifikant resultat (p = 0.29). En 
envägs ANOVA visade för kvinnor signifikant resultat F (1, 205) = 5.023, p = 0.03, η2 
= 0.02. För kvinnor finns således en signifikant skillnad mellan kontroll- och 
experimentgruppen, även om effektstorleken är ganska liten även här.  
 

Diskussion 
 
Studien har undersökt om rollspelet ”Leka med döden” som Vin- och Sprithistoriska 
Museet i Stockholm anordnar lyckas påverka ungdomars attityder till alkohol i trafiken. 
Utvärderingen har utgått från en teoretisk modell för tre faktorer; attityd, subjektiv 
norm och beteendekontroll, som ligger bakom intentionen att genomföra ett visst 
beteende enligt teorin om planerat beteende, TPB (Ajzen, 1991). Föreliggande 
undersökning visar att ungdomar redan innan rollspelet har mycket negativa attityder 
till alkohol i trafiken. Kvinnor tar starkare avstånd till alkohol i trafiken än vad män gör.  
 
Påverkan från rollspelet kan påvisas statistiskt för kvinnor dels vad gäller det 
övergripande förhållningssättet där samliga faktorer ingår men även vad gäller faktorn 
attityd. Ingen påverkan av rollspelet kan dock påvisas statistiskt vad gäller män. Ingen 
påverkan kan heller påvisas statistiskt vad gäller faktorerna subjektiv norm respektive 
beteendekontroll. Detta resultat, att kvinnor påverkas mer, är analogt med tidigare 
undersökningar av program för trafiksäkerhetspåverkan, se bland annat Haglund, 
(2005) och Ulleberg, (2002). Troligen finns det därför även i denna undersökning fler 
kvinnor i lågriskgruppen för olyckor än män. Det finns dock en tydlig tendens i 
materialet att experimentgruppen har högre medelvärden än kontrollgruppen, vilket 
skulle kunna indikera att rollspelet ”Leka med döden” har effekt inom samtliga faktorer 
samt för båda könen. Dock går det endast, som sagt ovan, att statistiskt (med vald 
signifikansnivå 5 %) påvisa en skillnad mellan experimentgrupp och kontrollgrupp vad 
gäller kvinnorna i undersökningen. Men medelvärdesskillnaderna pekar ändå i 
riktningen att rollspelet skulle ha haft viss effekt överlag. Det vill säga att både män och 
kvinnor som deltagit i rollspelet har inom alla faktorer en något mer avståndstagande 
attityd till alkohol i trafiken än de som inte deltagit.  
 
Ett hinder för undersökningens genomförande uppkom i och med att en brand utbröt 
våningen ovanför Vin- och Sprithistoriska Museet. Detta innebar att rollspelen inte 
kunde genomföras under en del av den tid som datainsamlingen var avsedd att pågå, 
därför tappade experimentgruppen deltagare. Följden av detta blev att tre klasser i 
experimentgruppen fyllde i sin enkät en vecka efter att de deltagit i rollspelet och att 
åtta klasser fyllde i enkäten lite över en månad efter att de deltagit. Det kan finnas en 
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skillnad mellan dessa grupper, men detta gick tyvärr inte att studera. Jag hade inte 
efterfrågat uppgifter om skol- och klasstillhörighet med hänsyn till anonymitetslöftet.   
 
Diskussion omkring påverkan av rollspelet  
Rollspel är enligt Montgomery (1993) mest effektiva emot den värdeexpressiva 
funktionen hos attityder. Att visa vem man är utifrån attityder till alkohol i trafiken, bör 
kunna vara ett uttryckssätt för unga män. I ett rollspel får dessa individer prova på att 
uttrycka sig annorlunda, detta nya uttryckssätt kanske kan få dem att ta någon annans 
perspektiv och därför börja reflektera. Att individerna själva får reflektera innebär att de 
använder den centrala vägen till påverkan enligt Elaboration Likelihood Model, ELM 
(Petty, et al., 2005). Om individerna själva känner att de tänkt ut varför det inte är 
lämpligt att dricka och köra bil, bör det bli enkelt för dem att acceptera sina nya 
attityder.  
 
En tänkbar förklaring till varför män inte påverkas av rollspelet i samma utsträckning 
som kvinnor, skulle kunna vara att män har starkare och mindre negativa attityder till 
alkohol i trafiken än vad kvinnor har redan innan rollspelet. De blir därför svårare att 
påverka. Att män har en större spridning än kvinnor i denna empiri skulle kunna antyda 
att det finns individer med starka attityder. Attityder som individer själva tidigare 
reflekterat över ”sätter sig” enligt ELM (Petty, et al, 2005). Men kvinnor kan även ha 
starka negativa attityder till alkohol i trafiken och dessa förstärks av rollspelet. Att 
stärka redan färdiga attityder, skall ge bästa påverkan enligt Scherif och Hovland (1961, 
refererad i Ulleberg, 2002). Är fallet att män har färdiga attityder innan de kommer till 
rollspelet, behöver rollspelet ges tidigare till dessa män. Då skulle påverkan ske innan 
männens attityder ”satt sig” enligt den centrala vägen till påverkan (Petty, et al., 2005). 
Men påverkan får samtidigt inte ske för tidigt eftersom männen behöver ha ett kognitivt 
schema för att kunna behandla den information och de argument som presenteras. 
Individerna behöver kunna relatera till alkohol i trafiken, för att själva kunna tänka ut 
varför det inte är bra att framföra fordon i trafiken efter att ha druckit alkohol. Har inte 
individen kunskap om hur alkoholen påverkar, vad som krävs av en trafikant samt 
följderna av en trafikolycka blir det svårt att själv resonera sig fram till attityder emot 
alkohol i trafiken.  
 
Genom Vägverkets ”Don’t Drink and Drive” kampanj kanske många påverkas av 
upprepade argument. Totalt har 31 procent av undersökningsdeltagarna deltagit 
i ”Don’t Drink and Drive”. Det kanske inte är lämpligt att ha för många olika 
informationskampanjer angående alkohol och trafik. Detta eftersom svaga argument 
som upprepas kan ha negativ effekt enligt Elder et al. (2005) och Petty et al. (2005). 
Det finns en risk att individer tröttnar på informationen och inte tänker igenom den om 
den presenteras för ofta. 
 
Via påverkan av faktorn subjektiv norm borde individer med hög risk för olyckor, vilka 
oftast är män, vara möjliga att nå då deras uppfattning om vad andra accepterar kan 
vara skev. Det vill säga man tror att omvärlden är förhållandevis accepterande till 
alkohol i trafiksammanhang. Att spridningen av svaren från män är stor vad gäller 
faktorn subjektiv norm, torde tyda på att det finns en högriskgrupp även i denna empiri, 
likt tidigare studier se Haglund 2005 och Ulleberg 2002. En stor spridning innebär att 
det finns många olika förhållningssätt representerade.  
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Den uteblivna effekten på faktorn subjektiv norm, kan även bero på problematiken 
omkring svaga och starka argument. Om, som nämnts tidigare, för svaga argument 
upprepas kan de få negativ effekt enligt Elder et al. (2005) och Petty et al. (2005). Detta 
kan ha skett i diskussionen efter rollspelet. Accepterande åsikter kring alkohol i trafiken 
kan ha presenteras öppet i diskussionen, vilket kan ha förändrat den upplevda sociala 
normen till att dricka och köra bil i en icke önskvärd riktning. Möjligtvis tog de 
individer som hade accepterande attityder till alkohol och trafik mer plats i 
diskussionen, än de som inte hade det. För att lösa detta problem, kanske det är 
lockande att ta in en auktoritär figur som bestämmer helt över diskussionen. Men det är 
kamrater som bör användas för påverkan då auktoritära figurer, vilket Schuh och 
Young (1987); Elder et al. (2005) och Gregersen och Berg (1994, refererad i Ulleberg, 
2002) kommit fram till, inte fungerar tillfredsställande. Att reflektera över om det är 
nödvändigt att alla diskuterar tillsammans efter rollspelet, tror jag behövs. Att ha små 
diskussionsgrupper kanske kan minska, men inte eliminera risken av att vissa 
alkoholpositiva individer tillåts ta för stor plats i diskussionen. I rollspelet agerar 
deltagarna i små grupper. Det torde vara enkelt att fortsätta diskutera upplevelserna 
inom dessa små grupper. Där, skulle kanske fler våga komma till tals. En mindre grupp 
om 3-5 deltagare, där individerna känner eget ansvar för sina handlingar, skulle även 
öka påverkan från den sociala normen. Om det uttrycks starka olika värderingar i 
diskussionen skapas troligen inte konformitet. Det handlar om att minska 
alkoholpositiva värderingar till ett minimum. Bättre då med en mindre grupp, där 
individerna inte behöver spela tuffa, genom att uppvisa alkoholliberala attityder. 
 
I diskussionen efter rollspelet är det tänkt att kunskap om möjligheterna att stoppa 
någon från att köra påverkad av alkohol skall läras ut, samt att mod att stoppa någon 
skall ges individerna som deltar. Den uteblivna effekten på faktor beteendekontroll, kan 
bero på att diskussionen fokuserar på möjliga lösningar för att stoppa någon. Kanske 
borde rollspelet, istället praktiskt tränat på att stoppa någon från att köra iväg. Det 
handlar om att tro sig klara av att faktiskt stoppa någon. Som Haglund och Åberg 
(1997) beskriver inverkar inte alls attityden till alkohol i trafiken på hur starkt man 
känner att man kommer klara av att stoppa någon. Det verkar inte som 
undersökningsdeltagarna efter rollspelet känner sig mer säkra på att kunna stoppa 
någon. De borde kanske istället själva ha fått skapa sina egna argument via exempelvis 
ett rollspel där de tvingat av en kamrat bilnyckeln med hjälp av olika argument. 
Argumenten som de hade presenterat för varandra i ett sådant rollspel kanske skulle få 
individerna att tro sig kunna stoppa någon i större utsträckning.  
 
Avslutande kommentar 
Att ge de individer som besöker rollspelet ”Leka med döden” de verktyg som behövs 
för att våga försöka stoppa någon torde vara möjligt. Lär de sig att försöka stoppa 
någon, kan det vara precis det som räcker för att hindra någon från att köra onykter. Att 
kunna övertyga någon om att inte köra bör kunna göras med argumentation vilket kan 
läras ut. 
 
Att visa deltagarna på inkonsekvenserna i deras åsikter är, som McGregor (1993) 
beskriver, målet med rollspel. Att låta deltagarna framlägga sina åsikter om alkohol i 
trafiken, bör dock troligen göras med försiktighet, då dessa åsikter kan förändra andra 
deltagares uppfattningar om sociala normer åt ett felaktigt håll. Låt istället deltagarna 
tillsammans skapa argument för att hindra någon från att köra. Utifrån detta torde 
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deltagarna uppleva att de andra verkligen vill stoppa någon och därför själva bli 
påverkade utifrån den sociala normen.  
 
Rollspelet ”Leka med döden” har uppvisat en förändring i attityd samt i det 
övergripande förhållningssättet till alkohol i trafiken hos kvinnor. Detta är ett framsteg 
jämfört med den informationskampanj på gymnasieskolan som Haglund (2005) 
utvärderat och där ingen påverkan kunde uppvisas. Rollspelet ger därför troligen den 
mer emotionella upplevelsen som Haglund efterfrågar. Individerna har kunskap om 
alkohol i trafiken men kan inte relatera till konsekvenserna vilket de lättare gör när 
upplevelsen är emotionell. Jag drar därför slutsatsen att rollspelet ”Leka med döden” 
påverkat deltagarna om än olika mycket beroende på kön. Kvinnor har påverkats i 
högre grad än män och det skulle kunna bero på att män skulle behöva få spela 
rollspelet tidigare. Jag anser att investeringar i rollspelet bör ge avkastning på 
trafiksäkerheten, dock med förbehåll inför att ha för många konkurrande aktiviteter 
omkring ämnet, då upprepade argument kan klinga av för att till och med skapa 
attityder som är motsatta till önskade. Insatserna bör istället samordnas med exempelvis 
en aktivitet som ”Don’t Drink and Drive” eller ”Leka med döden” per termin. 
Rollspelet skapar de emotionella förutsättningarna, får sedan deltagarna själva tänka ut 
argument i små grupper till varför det är olämpligt att köra onykter och sedan faktiskt 
träna på att stoppa någon inför sina kamrater, tror jag rollspelet kan påverka 
trafiksäkerheten. För framtida undersökningar kan det vara av intresse att undersöka 
utifrån hur kön och ålder påverkar effektiviteten hos påverkan samt att urskilja dem 
som deltagit i andra aktiviteter som exempelvis ”Don’t Drink and Drive”.   
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Bilaga enkät    
 
Att.= faktor attityd, SN = subjektiv norm och BK = beteendekontroll 
 
 
 
 

Hoppas att du vill svara på några frågor 
om din syn på alkohol och trafik! 
 
Enkäten ingår i ett projekt om ungdomars syn på alkohol vid 
Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.  

 
Enkäten är helt anonym vilket innebär att du inte behöver ange ditt namn 
någonstans. Det är viktigt att du svarar så ärligt som möjligt på alla frågor. 
Din lärare kommer att klistra igen kuvertet med era enkäter framför er när 
ni är färdiga. Det är helt frivilligt att delta.  

 
Jag tackar dig för din medverkan!  

 
Karl-Johan Karlsson  
Psykologiska institutionen 
Stockholms universitet 
 
 
 
 

Först några frågor om dig själv 
 
 
1a. Hur gammal är du? ..…… år …….. månader (exempel 17 år och 2 månader) 
 
 b. Kön Man        Kvinna         
 
 c. Har du körkort?      Ja, för bil 
     Ja, för mc 
     Ja, för moped klass I (EU-moped) 
     Nej, jag har inte körkort 
 
 d. Övningskör du?      Nej 
     Ja -  privat 
     Ja -  på trafikskola 
     Ja -  både privat och trafikskola 
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Sedan vill vi veta vad du tycker om… 
 
2.(BK.) Skulle du hindra en kompis som är på väg att köra bil efter att ha druckit en 
burk starköl, starkcider eller motsvarande (5 %)?  
 
 Skulle inte hindra                                                Skulle hindra 
                                                                                                       

                                                                                                             
 
 
 
3. (BK.) Skulle du hindra en kompis som är på väg att köra bil efter att ha druckit tre 
burkar starköl, starkcider eller motsvarande (5 %)?  
 
 Skulle inte hindra                                                Skulle hindra 
                                                                                                       

                                                                                                             
 
 
 
4. (Att.) Hur OK tycker du det är det att köra bil efter att ha druckit… 
 

                                       Inte ok                       Ok 
a) En burk starköl, starkcider 
 eller motsvarande (5 %)?                                                                                                                 

  
                 

b) Två burkar starköl, starkcider  
 eller motsvarande (5 %)?                                                                                                                 

 
 
 
5. (Att.) Hur OK tycker du det är att köra bil morgonen efter att ha druckit… 
 

                                        Inte ok                         Ok 
a) Två burkar starköl, starkcider 
 eller motsvarande (5 %)?                                                                                             

 
                 

b) Fem burkar starköl, starkcider                                                                                          
 eller motsvarande (5 %)?                                   
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6. (Att.) Tänk dig att en person kör bil, efter att ha druckit tre burkar starköl, 
starkcider eller motsvarande (5 %). Vilka tror du är riskerna med detta? 
 

                                    Mycket liten                                     Mycket stor  
                                                                 risk                                                    risk 
                                        
a) Hur stor tror du risken är för att                                                                                                   
blir upptäckt och straffad? 

                 
b) Hur stor tror du risken är för att                                                                                                   
blir inblandad i en trafikolycka? 

                                                                                                                                                        
 
 
7. (Att.) Tänk dig att en person kör moped klass 1 (EU moped), efter att ha druckit 
tre burkar starköl, starkcider eller motsvarande (5 %). Vilka tror du är riskerna med 
detta? 
 

                                   Mycket liten                                     Mycket stor  
                                                                 risk                                                    risk 
                                        
a) Hur stor tror du risken är för att                                                                                                    
blir upptäckt och straffad? 

                 
b) Hur stor tror du risken är för att                                                                                                   
blir inblandad i en trafikolycka? 
 
 
 
8. (Att.) Hur rätt eller fel är det att åka med någon som har druckit tre burkar starköl, 
starkcider eller motsvarande (5 %)?  
 
       Helt fel                                                         Helt rätt 
 
                                                                                                                  
     
 
 
9. Har du de senaste fyra veckorna åkt bil med någon som har druckit en burk 
starköl, starkcider eller motsvarande (5 %)?  
 
     Nej 
     Ja, en gång 
     Ja, två gånger 
     Ja, tre eller fler gånger  
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10. Hur mycket alkohol dricker du när du går på fest? 
  
     Nej, dricker ej alkohol 
     1 burk folköl eller cider, eller motsvarande (3,5 %) 
     1 burk starköl, starkcider eller motsvarande (5 %) 
     2 till 3 burkar starköl, starkcider eller motsvarande 
     4 till 6 burkar starköl, starkcider eller motsvarande 
     6 till 8 burkar starköl, starkcider eller motsvarande 
     Mer än 8 burkar starköl, starkcider eller motsvarande 
 
 
 
11. (SN.) Hur mycket alkohol tror du att dina kompisar tycker det är OK att du 
dricker innan du kör bil hem ifrån en fest…   
 
                    �    Ingen alkohol alls 
 �    En lättöl  
 �    En folköl, cider eller motsvarande (3,5 %) 
 �    En burk starköl, starkcider eller motsvarande (5 %) 
 �    Två till tre burkar starköl, starkcider eller motsvarande 
 �    Fyra till fem brukar starköl, starkcider eller motsvarande  
 �    Sex eller fler burkar starköl, starkcider eller motsvarande      
 
12. (SN.) Hur mycket alkohol tror du att dina föräldrar tycker det är OK att du 
dricker innan du kör bil hem ifrån en fest…   
 
                    �    Ingen alkohol alls 
 �    En lättöl  
 �    En folköl, cider eller motsvarande (3,5 %) 
 �    En burk starköl, starkcider eller motsvarande (5 %) 
 �    Två till tre burkar starköl, starkcider eller motsvarande  
 �    Fyra till fem brukar starköl, starkcider eller motsvarande  
 �    Sex eller fler burkar starköl, starkcider eller motsvarande       
  
 
 
13. (SN.) Hur mycket alkohol tror du att dina kompisar tycker det är OK att du 
dricker innan du kör moped hem ifrån en fest … 
 
                    �    Ingen alkohol alls 
 �    En lättöl  
 �    En folköl, cider eller motsvarande (3,5 %) 
 �    En burk starköl, starkcider eller motsvarande (5 %) 
 �    Två till tre burkar starköl, starkcider eller motsvarande 
 �    Fyra till fem brukar starköl, starkcider eller motsvarande  
 �    Sex eller fler burkar starköl, starkcider eller motsvarande  
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14. (SN.) Hur mycket alkohol tror du att dina föräldrar tycker det är OK att du 
dricker innan du kör moped hem ifrån en fest … 
 
                    �    Ingen alkohol alls 
 �    En lättöl  
 �    En folköl, cider eller motsvarande (3,5 %) 
 �    En burk starköl, starkcider eller motsvarande (5 %) 
 �    Två till tre burkar starköl, starkcider eller motsvarande  
 �    Fyra till fem brukar starköl, starkcider eller motsvarande  
 �    Sex eller fler burkar starköl, starkcider eller motsvarande  
 
 
 
15. (SN.) Tänk dig att du skulle försöka stoppa någon från att köra onykter. Vad 
skulle dina kompisar göra?  
 
   De skulle                                                  De skulle inte  
  hjälpa mig                                                     hjälpa mig 
 
                                                                                                              
  
 
 
16. Hur många av 100 ungdomar under 20 år med körkort tror du kan tänka sig att 
köra bil efter att ha druckit alkohol?  
 
Svar: Jag tror ……………….. av 100 ungdomar kan tänka sig att köra. 
 
 
 
17. Har det hänt att du de senaste fyra veckorna åkt bil med någon som dagen innan 
druckit tillräckligt med alkohol för att vara berusad?   
 
     Nej 
     Ja, en gång 
     Ja, två gånger 
     Ja, tre eller fler gånger  
 
 
 
18. (Att.)Hur farligt tror du det är att åka med någon som druckit två burkar starköl, 
starkcider eller motsvarande (5 %)? 
 
   Lite farligt                                                 Mycket farligt 
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 19. (BK.) Skulle du säga till någon som tänker köra onykter om… 
 

                                   Mycket troligt                                     Lite troligt 
 
 a) … du får stöd från en kamrat?                                                                                                     
 

                 
 b) … du är själv?                                                                                                                         
    
 
 
 
20. (Att.) Att köra moped klass 1 (EU moped) efter att ha druckit en burk starköl, 
starkcider eller motsvarande är…  
 
  Inte ok                                                      Helt ok 
 
                                                                                                            
 
 
 
21. (Att.) Hur viktigt är det att skolan informerar elever om risker med alkohol i 
trafiken? 
  
  Lite viktigt               Mycket viktigt 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 22. Har du deltagit i någon aktivitet som handlat om alkohol, trafik och ungdomar? 
 
 Don’t drink and Drive         Ja         Nej     
 
 Rollspelet Leka med Döden      Ja          Nej     
 
 
 Annat – vad? ......................................................... 
 
 Om du har deltagit i rollspelet Leka med Döden vad tyckte du?   
 

                  Bra                                                  Dåligt 
 

        Intressant                                                      Ointressant 
 

       Spännande                                                     Tråkigt 
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            Nyttigt                                                  Onyttigt 
 
     Fick en tankeställare                                                  Gav mig    
          ingenting  
 
 Tycker du att Leka med döden har påverkat din syn på alkohol och bilkörning? 
 

Nej, inte alls        Kanske lite       Ja, mycket     
 
 
 
Din kommentar: (Rollspelet Leka med Döden) 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………… 
  
Om det är något du vill framföra angående trafik, alkohol och ungdomar, skriv det 
gärna här! 
 
……………………………………………………………………………………....... 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 

Stort tack för din medverkan! 
 


