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Sammendrag 

 

Trafikksikkerhetskampanjer har i lang tid benyttet frykt som virkemiddel for å forsøke å endre 

folks holdninger og atferd i en mer trafikksikker retning. Forskning på bruken av 

fryktvekkende kampanjefilmer i trafikksikkerhetskampanjer har imidlertid gitt noe 

motstridende resultater, selv om nyere meta-analyser av fryktvekkende anbefalinger (”fear 

appeals”) peker mot at sterk fryktaktivering øker sjansen for at mottakerne vil utføre den 

anbefalte responsen. En målgruppe som har vist seg å være spesielt problematisk å påvirke 

gjennom slike kampanjer er unge menn, selv om de tilhører den målgruppen som er mest 

utsatt for å komme ut for ulykker i trafikken. Å benytte frykt i kampanjefilmer innebærer også 

et etisk dilemma, om det å utsette folk for svært ubehagelige bilder av trafikkulykker er den 

beste måten å redusere ulykker på. Det har dessuten blitt hevdet at folk begynner å bli mettet 

av de klassiske fryktvekkende kampanjefilmene, noe som skaper er et behov for å undersøke 

effektiviteten av alternative tilnærminger. Primærmålet i denne studien var å undersøke 

effekten av fryktvekkende kampanjefilmer som antydet konsekvensene fremfor å eksponere 

dem eksplisitt. Det å antyde konsekvenser fremfor å vise dem direkte er et kjent virkemiddel i 

blant annet spillefilmer, og det blir ofte hevdet at det å danne sine egne bilder når man ikke 

vet hva som vil skje, er mer skremmende enn å bli eksponert for ”sjokkartede” scener. 

Utgangspunktet i denne studien besto av to kampanjefilmer som begge eksponerte seerne for 

eksplisitte konsekvenser av utrygg atferd i trafikken. Det ble så opprettet en redigert versjon 

for hver av filmene, der de mest brutale konsekvensene i filmene var redigert bort, noe som ga 

et 2 (original versus redigert versjon) * 2 (film 1 versus film 2) design. 88 personer ble 

rekruttert til studien og fordelt i de fire gruppene. Resultatene viste at deltakerne foretrakk å 

bli eksponert for de eksplisitte konsekvensene, og filmene som antydet konsekvensene 

fremfor å vise dem oppnådde dårligere resultater på flere sentrale variabler som 

fryktaktivering, personlig relevans, farekontroll og oppfattet alvorlighetsgrad. Dette kan tyde 

på at det å antyde konsekvenser i kampanjefilmer ikke har like god påvirkningskraft som 

klassiske fryktappeller der de eksplisitte konsekvensene blir vist. Resultatene viste også at 

filmene som antydet konsekvensene fremfor å vise dem hadde klart dårligere effekt hos menn. 

På grunn av den lave andelen av menn bør imidlertid dette undersøkes videre før man kan 

trekke klare konklusjoner. 
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Innledning 
 

Den høye ulykkesstatistikken i trafikken har lenge vært et stort problem i samfunnet, og siden 

risikofull kjøreatferd står bak en stor del av ulykkene har et viktig forskningstema vært å 

undersøke hvordan man kan endre folks holdninger og atferd i trafikken i en mer trafikksikker 

retning. Trafikksikkerhetskampanjer i form av fryktvekkende filmer med formål å vise 

publikum faren man utsetter seg for i trafikken har blitt et vanlig fenomen, men det har også 

lenge pågått debatt om det å vekke frykt egentlig er et effektivt middel for å kunne endre 

holdninger og atferd. Etter en tid med sterk skepsis til bruk av frykt som virkemiddel, der det 

blant annet ble hevdet at det å skape frykt gjerne virket mot sin hensikt, så har meta-analyser 

fra 90-tallet og utover gitt større tro på effektiviteten av frykt. Det man imidlertid fortsatt ikke 

er enige om er hvordan frykt skaper denne effekten, eller hva slags mekanismer som ligger 

bak denne holdning/atferdsendringen som frykt kan skape.  

 

Tidligere forskning har gjerne fokusert på hvorvidt ulike styrker av frykt har ulik 

påvirkningskraft, men et spørsmål som til vår kjennskap ennå ikke har blitt utforsket er hva 

slags effekter man kan oppnå ved å vekke frykt ved å antyde de skremmende konsekvensene 

fremfor å vise dem direkte. Sett i lys av trafikksikkerhetskampanjer vil dette for eksempel 

kunne være at man vekker frykt ved å la en film antyde hva som kommer til å skje idet to 

biler møtes i en kraftig kollisjon, og den ene sjåføren ikke benytter sikkerhetsbelte, fremfor at 

man eksplisitt viser konsekvensene, som i dette tilfellet kan være at sjåføren blir kastet blodig 

gjennom frontruten. 

  

Et interessant aspekt ved denne vinklingen er blant annet det faktum at flere studier advarer 

mot faren for at fryktvekkende anbefalinger i stedet for å skape frykt kan danne en sterk grad 

av ubehag hos mottakerne som i verste fall fremkaller en angstfølelse, noe som medfører at 

budskapet man har blitt eksponert for ignoreres. Det er ikke utenkelig at det å antyde 

konsekvenser fremfor å vise dem eksplisitt i mindre grad vil føre til dette uønskede resultatet. 
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Trafikksikkerhetskampanjer 
 

Massemediakampanjer 

Trafikksikker/usikker atferd involverer mange ulike temaer, som for eksempel 

sikkerhetsbeltebruk, promillekjøring, bruk av mobiltelefon i bilen, fartsoverskridelser, 

uoppmerksomhet i trafikken, trette sjåfører, etc. Av denne grunnen har kampanjer rettet mot å 

bedre trafikksikkerheten også bestått i mange ulike former. Bruk av massemediekampanjer 

har etter hvert blitt en vanlig måte der man forsøker å endre folks holdninger og atferd i 

retning av mer trafikksikker atferd. Dermed er det svært viktig å undersøke om disse 

kampanjene virkelig fungerer, for så å se nærmere på hva slags faktorer som benyttes i disse 

kampanjene, og eventuelt kartlegge hvilke av disse faktorene som ser ut til å bidra til å 

fremme den ønskede holdning/atferdseffekten. Like viktig er det selvsagt å kartlegge hvilke 

faktorer som ikke fungerer, eller som i verste fall virker mot sin hensikt.  

 

Effekten av informasjonskampanjer på endringer av holdninger og atferd 

Transportøkonomisk institutt (TØI) utarbeidet i 2004 meta-analyser for å undersøke 

kampanjer og deres virkning på trafikkulykker, samt kampanjeeffekter på andre 

atferdsområder enn trafikk. Bakgrunnen for dette var et behov for å kunne si noe om hvilke 

effekter kampanjer kan ha på redusering av antallet trafikkulykker, og eventuelt hvilke 

betingelser som er med på å fremme slike kampanjeeffekter (Vaa, Assum, Ulleberg & 

Veisten, 2004). 

 

Formålet var altså å angi den overordnede, generelle effekten av kampanjer, for å kunne vite 

mer om hvilken virkning kampanjer egentlig har. Videre ble det utført en meta-regresjon, som 

blir benyttet for å finne ut hvilke faktorer som ser ut til å forklare effekter av kampanjer. 

Datamaterialet som ble benyttet besto av 86 enkeltresultater hentet fra 30 evalueringsstudier, 

der 72 av resultatene ble benyttet til å beregne effekt i kampanjeperioden, og 14 resultat for 

beregning av effekt i etterperioden. Resultatene viste en gjennomsnittlig ulykkesreduksjon på 

8,9 % under kampanjeperioden, og en ulykkesreduksjon på 14,9 % etter kampanjeperioden. 

Begge disse verdiene var statistisk signifikante (p <.05). Analysen av informasjonskampanjer 

på andre områder enn trafikksikkerhet viste også at kampanjene hadde en effekt på 

atferdsendringer. Men samtidig viste det seg at informasjonskampanjer alene, dvs. uten 

ledsagende tiltak som for eksempel opplæring, ikke hadde noen effekt på antallet ulykker. De 
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signifikante effektene ble oppnådd i de tilfellene der man benyttet kampanjer sammen med 

politikontroller, kampanjer sammen med politikontroller + opplæring, og i gruppen som 

benyttet lokale, personlig rettede kampanjer. Den siste gruppen var imidlertid basert på 

forholdsvis få resultater. Alt i alt ga altså resultatene støtte for at informasjonskampanjer kan 

ha en ulykkesreduserende effekt, samt ha en effekt på endring av atferd, selv om effekten ikke 

viste seg å være veldig sterk (Vaa et al., 2004).  

 

Virkningen av å benytte frykt som virkemiddel ble imidlertid ikke undersøkt som enkeltfaktor 

i disse meta-analysene. En meta-analyse av Delaney, Lough, Whelan & Cameron (2004) 

indikerte også at informasjonskampanjer er effektive med hensyn til å forbedre 

trafikksikkerhet – målt ved kollisjonsfrekvens, men også her var det stor forskjell i 

effektstyrken. I denne meta-analysen ble det også konkludert med at overtalende/emosjonelle 

kampanjer er mer effektive enn rasjonelle/informerende kampanjer. 

 

 Det ble også påvist en effekt av å utforme kampanjer på bakgrunn av teoretisk grunnlag, som 

ga en reduksjon på målvariabelen ”kollisjonsfrekvens”. Det ble imidlertid lagt vekt på at 

suksessgraden av den teoretiske anvendelsen avhenger av dens overensstemmelse med de 

aktuelle målene til massemediekampanjen (Delaney et al., 2004). Det har blitt påvist en 

ulykkesreduserende virkning for kampanjer som baseres på teoretisk grunnlag på 20 %, 

sammenlignet med 3, 5 % hos kampanjene uten teorigrunnlag (Delhomme et al, 1999, i Vaa 

et al., 2004). Imidlertid hersker det noe delte meninger om man i realiteten kan utforme en 

”teorifri” kampanje, og i så fall hva som skal legges i det. På grunnlag av dette ble det valgt å 

ekskludere variabelen ”basering på teoretisk grunnlag” i meta-analysen som ble utført av TØI 

(Vaa et al., 2004). 

 

Andre faktorer som viste seg å ha gunstig påvirkning i kampanjene var blant annet at 

kampanjene hadde en spesifisert målgruppe som den rettet seg mot, at ikke kampanjene ble 

vist for lenge (kampanjer som varte lenger enn 201 dager viste seg å være minst effektive), 

mens personlig påvirkning var den eneste av kommunikasjonsformene som oppnådde en 

statistisk signifikant verdi når det gjaldt å forklare hvorfor kampanjer gir effekt (p <.0032). 

(Vaa et al., 2004). 
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Fryktmodeller 
 
Fryktappeller som benyttes i trafikkampanjer viser de negative konsekvensene man risikerer å 

komme ut for ved ulovlig/utrygg atferd i trafikken. Bruk av fryktappeller i helsekampanjer er 

ikke lenger et nytt fenomen, men fryktmodellene har gjennom tiden hatt ulike synspunkt 

angående selve effektiviteten av frykt, og har ulike forklaringer på når frykt vil fremme eller 

hemme holdning/atferdsendringer. Modellene som har blitt sett på som tre hovedteoretiske 

perspektiv er The Fear-Drive model (”drive-teorier”), The Parallell Response Model og The 

Protection Motivation Theory. 

 

The Fear-Drive model 
 
Drive-teoriene sto særlig sterkt på 50-tallet og ble opprinnelig utformet av Hovland, Janis og 

Kelley (1953). Teorien som lå bak den opprinnelige drive-modellen var at når man blir utsatt 

for en trussel så vekkes det en emosjonell fryktrespons som danner en ubehagelig emosjonell 

spenning. Dette vil motivere personen til å prøve ut ulike responser for å kunne redusere 

spenningen. En eventuell reduksjon av den emosjonelle spenningen vil så virke forsterkende, 

og responsen vil dermed gjerne innarbeides som en vane (Hovland, Janis & Kelley, 1953). 

 

Drive-teoriene ble videre utviklet i ulike versjoner, med det til felles at de la vekt på at 

fryktappeller må inneholde to komponenter for å være effektive: 

1) Sterke nok scener til at man opplever ubehag/redsel, og at man derfor motiveres til å 

ville redusere frykten. 

2) Mottakerne må også bli fortalt hvordan de skal bli kvitt ubehaget. 

(Riise, 2006). 

 

Om den anbefalte responsen ikke demper frykten vil dette i følge drive-teoriene føre til at man 

i stedet responderer med ”unngåelsesteknikker”, for eksempel ved at man unngår å tenke på 

faren, og fokuserer på noe annet (Witte, 1998). Drive-teoriene hadde ulike hypoteser om 

hvilken mengde av indusert frykt som var det ideelle i fryktvekkende anbefalinger. En versjon 

av drive-teoriene som har fått mye oppmerksomhet er den inverterte U-kurven, som var basert 

på en modell av Janis. Denne forklaringen hevder at forholdet mellom fryktstyrken og 

holdning/atferdsendringer er formet som en omvendt U-kurve. Det vil si at både for liten og 

for stor grad av frykt er uheldig for den ønskede endringseffekten (Riise, 2006). Det ideelle 
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ifølge denne modellen er med andre ord å skape en moderat form for frykt. Teorien om den 

inverterte U-kurven oppnådde imidlertid motstridende resultater, og Leventhal hevdet at 

denne modellen ikke var falsifiserbar. I følge han pekte forskningsresultatene heller mot at jo 

sterkere frykt som ble benyttet i kommunikasjonsformen, desto større påvirkningskraft ville 

den fryktvekkende anbefalingen ha (Leventhal, Singer & Jones, 1965).  

 

En mulig grunn til at de ulike forklaringene, deriblant den inventerte U-kurven, oppnådde 

motstridende resultater er at studiene ofte gikk ut fra at det ble indusert sterk frykt, men at det 

sjeldent ble målt for dette (Sherr, 1994). Til felles med andre fryktmodeller klarer ikke drive-

teoriene å besvare hva ”sterk fryktmanipulasjon” egentlig innebærer. Det faktum at en ikke 

har kunnet måle graden av fryktmanipulasjon på en objektiv måte har vært et av  

hovedproblemene hos de klassiske fryktmodellene (Neuman & Levi, 2003). 

 

The Parallell Response Theory 
 
Denne modellen ble opprinnelig utformet av Leventhal, som i likhet med drive-teoriene sa seg 

enig i at fryktappeller kunne fremkalle frykt, som videre ville skape en trang til å mestre 

frykten. Men Leventhal utvidet drive-modellen ved å legge til en annen uavhengig prosess 

som oppstår som følge av å eksponeres for fryktvekkende budskap, nemlig at individet får et 

ønske om å eliminere faren som budskapet presenterer. Mottakerne måtte dermed skaffe seg 

kontroll over både frykten og faren som det ble advart mot (Leventhal, 1970, i Riise, 2006).  

Disse to prosessene fikk navnet: 

1. farekontroll (”danger control”) 

2. fryktkontroll (”fear control”) 

Farekontroll vil si at man uttøver instrumentelle handlinger for å minske trusselen. 

Fryktkontroll vil derimot si at man benytter forsvarsteknikker og handlinger for å minske den 

emosjonelle responsen, noe som sjelden vil ha en reell effekt på å minske selve faren (de 

Hoog, Stroebe & de Wit, 2005). 

 

”Farekontroll” kan i en trafikksammenheng innebære at man bestemmer seg for å starte 

kjøreturen noe tidligere enn planlagt slik at man slipper å bryte fartsgrensen for å komme frem 

i tide. ”Fryktkontroll” innebærer derimot tiltak man gjør for å overbevise seg selv om at 

trusselen ikke er så farlig, for eksempel at man tenker at det er fine veier på strekningen man 

skal kjøre, og at å ligge noe over fartsgrensen derfor ikke vil innebære noen særlig fare. 
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Ifølge Leventhal vil en person som kommer ut for en sterk trussel først prøve å kontrollere 

faren, for så å kontrollere følelsene etterpå. Siden holdning/atferdsendringer involverer 

farekontroll fremfor fryktkontroll, så predikerer Leventhal videre at sterke fryktappeller i de 

fleste tilfeller vil være mer effektive enn moderate og svake fryktappeller (Neuman & Levi, 

2003). The Parallell Response Model skiller seg ellers fra drive-teoriene ved at den ikke ser 

på frykt som nødvendig for å indusere atferdsendring når man står overfor en oppfattet fare 

(de Hoog, Stroebe & de Wit, 2007). 

 

”Farekontroll” refererer altså til en kognitiv prosess der individet vurderer hvordan de kan 

unngå/kontrollere faren, mens ”fryktkontroll” refererer til en primær emosjonell prosess, der 

man forsøker ulike strategier for å håndtere frykten. En svakhet ved denne modellen er at den 

er noe upresis, og beskriver ikke nærmere hva som eventuelt aktiverer farekontrollprosessen, 

og hva som aktiverer fryktkontrollprosessen. The Parallell Response Model er ikke blitt testet 

i eksplisitt grad, men er sett på som et nyttig verktøy for å forstå folks reaksjoner på 

fryktappeller (Witte, 1998). 

 

The Protection Motivation Theory (PMT) 
 
Beskyttelsesmotivasjon er vanligvis operasjonalisert som ”intensjonen om å utføre 

helsebeskyttende atferd, eller å unngå helsenedbrytende atferd, for å beskytte en selv mot 

fare” (Fylan, Hempet, Beth, Grunfeld, Conner & Lawton, 2006, s.12: min oversettelse). 

Beskyttelsesmotivasjonsteorien ble utarbeidet av Rogers (1975, 1983) som tok et logisk steg 

videre fra de tidligere fryktmodellene ved å utdype de kognitive reaksjonene som oppstår når 

man eksponeres for fryktvekkende budskap, og beskrev hvordan de påvirker 

holdning/atferdsendringer. Dette var den første modellen som isolerte komponentene i 

fryktappeller (Witte, 1998). I den opprinnelige versjonen av beskyttelsesmotivasjonsteorien 

hevdet Rogers (1975) at de tre essensielle komponentene i fryktappeller var: 

1. Alvorlighetsgraden til den aktuelle trusselen 

2. Sannsynligheten for at den aktuelle hendelsen vil inntreffe om man ikke utfører den 

anbefalte responsen 

3. Effektivitet til den anbefalte responsen (”response efficacy”) 

Disse komponentene danner videre tre kognitive korresponderende prosesser: 1) vurdering av 

alvorlighetsgraden, 2) eksponeringsforventning og 3) vurdering av responseffektiviteten. 
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De tre vurderingsprosessene avgjør så påvirkningseffekten av en fryktappell ved å danne 

beskyttelsesmotivasjon, en mellomliggende variabel som starter, oppretteholder, og styrer 

aktiviteten for å beskytte en selv mot faren. Forskning har støttet disse tre komponentenes 

påvirkning på holdninger og atferdsintensjoner (Rogers, 1975).  

 

I en revidert utgave bestemte Rogers seg for å legge til mestringstro (”self-efficacy”) som en 

fjerde komponent i modellen (Rogers, 1983), et begrep som opprinnelig ble benyttet i 

Banduras sosiale læringsteori. Studier, av blant annet Rogers, har støttet inkluderingen av 

mestringstro, dvs. egne forventninger om at man er i stand til å utøve den anbefalte responsen, 

som en fjerde komponent i modellen, og noen resultater har vist at mestringstro ikke bare i 

signifikant grad påvirker intensjoner om å utføre den anbefalte responsen, men også er den 

faktoren som har sterkest effekt på atferdsintensjoner. I tillegg har det blitt påvist 

interaksjonseffekter som viste at mestringstro påvirket to andre komponenter i modellen; 

”sannsynligheten for at trusselen vil inntreffe” og ”responseffektivitet” (Maddux & Rogers, 

1983). 

 

Komponenter som kan minne om mestringstro var også blitt benyttet med gode resultater før 

utviklingen av beskyttelsesmotivasjonsmodellen. Leventhal hadde for eksempel tidligere 

operasjonalisert en lignende komponent, ”spesifikk handlingsinstruksjon” (Maddux & 

Rogers, 1983), som han blant annet benyttet i en studie der målet var å få personer til å ta 

stivkrampevaksine. Når forsøkspersonene fikk spesifikke handlingsinstrukser økte 

sannsynligheten for at de ville ta vaksinen. Spesifikke handlingsinstrukser alene var riktignok 

ikke tilstrekkelig for å utløse denne effekten, man måtte også indusere en viss grad av frykt 

for at handlingen skulle tre i kraft (Leventhal, Singer & Jones, 1965). I et annet studie viste 

det seg at spesifikke handlingsinstrukser hadde spesielt god effekt når det i tillegg ble indusert 

sterk grad av frykt (fremfor moderat og svak frykt) (Leventhal, Watts & Pagano, 1967). 

 

Med denne fjerde komponenten vil de nevnte kognitive prosessene resultere i persepsjoner av: 

1. sårbarhet/mottakelighet (”er jeg i risikosonen for å oppleve denne trusselen?”) 

2. alvorlighet (”er denne trusselen alvorlig?”) 

3. responseffektivitet (”er den anbefalte responsen effektiv for å unngå trusselen?”) 

4. mestringstro (”er jeg i stand til å utføre den anbefalte responsen for å unngå 

trusselen?”) 

 12 



Modellen predikerer så at høy grad av styrke på alle disse persepsjonene vil resultere i størst 

grad av beskyttelsesmotivasjon, og dermed gi de største holdning og atferdsendringene 

(Witte, 1998).  

 

Oppsummert hevder dermed beskyttelsesmotivasjonsteorien at påvirkningen av 

fryktvekkende anbefalinger har størst mulighet til å være effektiv når trusselen oppfattes som 

seriøs, og man vurderer det som sannsynlig at konsekvensene vil inntreffe hvis man ikke gjør 

noe for å hindre dette, men som usannsynlig hvis man utfører den anbefalte responsen, 

samtidig som man føler at man er i stand til å utføre den anbefalte responsen. Samlet sett har 

man da i følge modellen to hovedvurderinger som vil avgjøre graden av 

beskyttelsesmotivasjon: 

• vurderingen av trusselen 

• vurderingen av ens evne til å håndtere trusselen på den anbefalte måten 

(responsvurdering) 

(Delaney et al., 2004). 

 

Trusselvurderingen baseres på personens persepsjoner av hvor sårbar (utsatt) man føler seg i 

forhold til trusselen, og hvor alvorlig man oppfatter trusselen. 

 

Responsvurderingen baseres på hvor sikker en er at den anbefalte handlingen vil føre til den 

ønskede effekten, og hvor sikker en er på at en er i stand å utføre den anbefalte handlingen 

(Rogers, 1983). Overført til trafikksikkerhet vil dette si at sjansen for at et individ vil utføre 

den adaptive atferden (holde fartsgrensen) vil øke ved sterk mestringstro (”jeg kjenner 

fartsgrensen, og klarer å holde den”) og sterk tro på responseffektiviteten (”hvis jeg holder 

fartsgrensen blir jeg ikke tatt i kontroll”), samtidig som det er få kostnader assosiert med 

atferden (”selv om jeg holder fartsgrensen vil ikke turen ta spesielt mye lenger tid”) (Maddux 

& Rogers, 1983).  

 

Disse to vurderingene avgjør så graden av beskyttelsesmotivasjonen ved at de multipliseres 

med hverandre. Det vil si at man ikke danner beskyttelsesmotivasjon hvis man ikke oppfatter 

en trussel som reell (føler ikke at trusselen er alvorlig, og føler seg ikke sårbar for trusselen) 

eller om resultatet av responsvurderingen er negativt (tror ikke den anbefalte responsen er 

effektiv, og tror ikke man klarer å utføre den) (Maddux & Rogers, 1983). Dette illustrerer at 

begge de to vurderingsprosessene er essensielle for at det skal dannes beskyttelsesmotivasjon. 
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Imidlertid har en del litteraturgjennomganger og meta-analyser vist at responsvurderingene i 

sterkere grad assosieres med positive intensjoner om å utføre den anbefalte handlingen enn 

oppfattet sårbarhet, og spesielt oppfattet alvorlighetsgrad (Bandura, 1997; Eagly & Chaiken, 

1983; Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 2000; Milne et al. 2000; Schwarzer, 1992; Sutton, 

1982, i Ruiter, Verplanken, Kok & Werri, 2003). 

 

I beskyttelsesmotivasjonsmodellen av Rogers (1983) blir det også redegjort for ”maladaptive 

coping  responses” (upassende mestringsstrategier) som et mulig utfall når trusselvurderingen 

veies opp mot responsvurderingen. Om trusselpersepsjonen blir oppfattet som sterkere enn 

responspersepsjonen (trusselen blir sett på som alvorlig og reell, samtidig som man oppfatter 

den anbefalte responsen enten som ineffektiv, eller som ikke mulig å utføre) så dannes det i 

følge Rogers ”upassende mestringsstrategier”, som innebærer forsvarsstrategier som 

unnvikelse eller fornektelse (”hvis jeg ikke tenker på trusselen så kanskje den forsvinner”). 

Disse strategiene letter frykten, men gjør ingenting med selve faren (Rogers, 1983). Trussel 

og responsvurderingene foregår i følge modellen simultant, og fryktens rolle i 

trusselpersepsjonen blir sett på som sekundær, siden den bare påvirker graden av sårbarhet 

(Rogers, 1983).  

 

Forskning viser at modellen har hatt suksess med å endre intensjoner, men resultatene har 

hittil vært heller svake når det gjelder endring av risikoatferd, og flere studier behøves for at 

man skal kunne trekke klare konklusjoner om modellens effektivitet som basis for å 

eksempelvis redusere farten hos bilister (Fylan et al., 2006). Det har ellers blitt hevdet at 

akutte trusler har større effektivitet enn mulige fremtidige trusler (Wooley et al., 2001, i 

Delaney et al., 2004). Oppsummert så har modellen noe empirisk støtte, og egner seg godt til 

benyttelse i trafikksikkerhetskampanjer (Delaney et al., 2004). Witte (1998) kritiserer 

imidlertid modellen fordi han mener den ikke i god nok grad forklarer når og hvorfor folk 

avviser anbefalte responser. Dessuten er han kritisk til modellens plassering av frykt i en 

sekundær rolle, siden frykt kun blir relatert til persepsjonen av sårbarhet... 

 

Disse tre modellene er sett på som de grunnleggende og klassiske fryktmodellene. Generelt 

sett så er de fleste nyere studier av fryktappeller variasjoner av disse klassiske modellene. 

Senere studier av fryktappeller har blant annet sett nærmere på effektforskjeller av 

fryktappeller hos personer med ulike personlighetskarakteristikker, og undersøkt 
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interaksjonen mellom fryktappeller og andre uavhengige variabler (Neuman & Levi, 2003). Et 

eksempel på en modell med dette utgangspunktet er: 

 

The Ordered Protection Motivation Model (OPM) 
 
Eppright, Hunt og Tanner (1991) utviklet denne modellen med utgangspunkt i at de mente 

beskyttelsesmotivasjonsteorien hadde vesentlige mangler. OPM hevder blant annet at 

vurderingsprosessene som beskyttelsesmotivasjonsteorien beskriver må følge en bestemt 

rekkefølge, og foregår ikke simultant slik Rogers (1975, 1983) hevder. OPM tar også med i 

betraktningen den sosiale signifikansen av fryktanbefalingen og de tidligere erfaringene hos 

individene som blir utsatt for den aktuelle fryktappellen, og legger vekt på at den sosiale 

konteksten er med på å påvirke om en fryktanbefaling vil fungere eller ikke. For eksempel blir 

det påpekt at en anbefaling om å benytte kondomer for å forhindre seksuelt overførbare 

sykdommer ikke trenger å ha noen påvirkning, fordi den involverer den problematiske og 

sosiale implikasjonen om at partneren har en kjønnssykdom, og at du ikke stoler på han/henne 

(Eppright, Hunt & Tanner, 1991). 

 

Modellen vektlegger dessuten at de fleste tidligere fryktmodellene (for eksempel drive-

teoriene og The Parallell Response Model) ikke eksplisitt forklarer nærværet av ”maladaptive 

coping responses” (upassende mestringsstrategier), noe OPM fremhever må forståes for å 

utvikle kampanjer som skal fremme adaptiv (”passende”) atferd. Det vises blant annet til at 

selv om helsekampanjer har vært gode til å opplære folk om AIDS, så har de samme 

kampanjene ikke vært effektive i å fremme preventiv atferd hos ungdommer (Eppright, Hunt, 

Tanner & Franke, 2002). 

 

The Ordered Protection Motivation Model plasserer også selve fryktemosjonen i en mer 

fremtredende rolle i trussel og responsvurderingene, fordi modellen hevder at høy grad av 

frykt vil føre til økt grad av informasjonslæring av adaptive mestringsstrategier (Eppright, 

Hunt, Tanner & Franke, 2002). Denne prediksjonen begrunnes blant annet med at studier har 

vist at når informasjon blir oppfattet som truende og vekker fryktemosjoner, så blir 

informasjonen ansett som attraktiv, relevant, og oppnår mer oppmerksomhet (Lazarus & 

Folkman, 1984, i Eppright, Hunt, Tanner & Franke, 2002).  

 

 15 



I motsetning til beskyttelsesmotivasjonsteorien så legger OPM altså vekt på at 

trusselvurderingen må foregå forut responsvurderingen for å utvikle adaptive 

mestringsstrategier (beskyttelsesmotivasjonsteorien hevder vurderingene foregår samtidig). 

Årsaken til dette er at OPM hevder frykt både kan spille en positiv og en negativ rolle. For at 

frykt skal oppnå den ønskede effekten når man vurderer den anbefalte responsen så må en 

sterk trussel presenteres først, slik at man vekker tilstrekkelig frykt og motivasjon hos 

personen. I det man har oppnådd dette rettes all oppmerksomhet mot den anbefalte responsen, 

og man vil da øke sannsynligheten for at det utvikles adaptive mestringsstrategier. I en studie 

der fryktappeller ble brukt i samband med testikkelkreft viste resultatene (overens med 

prediksjonene av OPM-modellen) at sterke trusler alene minsket intensjoner om å utføre 

adaptive mestringsstrategier, mens sterke trusler som ble fulgt opp med informasjon om 

anbefalte responser økte graden av intensjoner om å utføre adaptive mestringsstrategier. 

  

Selv om tidligere studier hadde foreslått lignende forhold mellom passende og upassende 

mestringsstrategier, så var denne studien til Eppright, Hunt, Tanner & Franke (2002) den 

første som faktisk bekreftet at 1) sterk grad av frykt alene, det vil si uten noen anbefalinger 

om hvordan man skal håndtere trusselen, øker graden av ”upassende mestringsstrategier”, og 

at 2) høye grader av upassende mestringsstrategier øker graden av unnvikelsesstrategier. Dette 

er viktige funn som er med på å forklare hvorfor fryktappeller ikke alltid er effektive.  

 

”Nøkkelen”, ifølge OPM, består dermed i å vekke frykt først, og at informasjonen om 

hvordan man skal håndtere trusselen først blir presentert etter trusselen, noe som da vil 

minske graden av de upassende mestringsstrategiene som ble indusert av frykttrusselen. 

Eppright, Hunt, Tanner & Franke (2002) hevder at studien viser, i samsvar med OPM-

modellen, at trusselen/frykten på denne måten forsterker læringen av den anbefalte responsen, 

ved at man oppretter mer oppmerksomhet mot den videre informasjonen. Dette gjør OPM-

modellen bedre egnet enn en beskyttelsesmotivasjonsmodell som ikke vektlegger rekkefølgen 

av frykt og responsvurderingene.  

 

Beskyttelsesmotivasjonsteorien av Rogers (1975, 1983) beskrev også ”maladapive coping 

responses”, men da bare som et resultat av trussel og responsvurderingene der man reduserer 

frykten, men opprettholder selve faren ved trusselen. OPM hevder imidlertid at for eksempel 

røykere tar med seg sine tidligere erfaringer (dvs. tidligere benyttelse av ”maladaptive 

mestringsstrategier”) inn i vurderingene, og at dette øker sannsynligheten for at de samme 

 16 



maladaptive strategiene benyttes igjen (Eppright, Hunt & Tanner, 1991). Det er derfor en 

fordel at individene på forhånd er ukjent med trusselen for å unngå uheldig påvirkning. Det 

stilles derfor spørsmål om fryktappeller i tillegg til å gi informasjon om anbefalte responser 

også bør inneholde informasjon som kan minske troen på tidligere benyttede upassende 

mestringsstrategier. (Eppright, Hunt, Tanner & Franke, 2002). Et eksempel fra 

trafikksikkerhet kan i dette tilfellet være at utfordringen med å få en råkjører som har kjørt for 

fort uten ulykker i 20 år til å senke farten, kan være å overvinne sjåførens persepsjon av 

usårbarhet, i tillegg til at man må overbevise sjåføren om at det å senke farten er en effektiv 

preventiv handling. 

    

The Extended Parallell Process Model (EPPM) 
 
Denne modellen, som ble utviklet av Witte (1998), er også en utvidelse av de tidligere 

teoretiske tilnærmingene (drive-teoriene, The Parallell Response Model og The Protection 

Motivation Model), og er blant de mest studerte sosiale påvirkingsmodellene sammen med 

Rogers beskyttelsesmotivasjonsteori (Delaney et al., 2004). Witte (1998) hevder at EPPM, i 

motsetning til de tidligere teoriene, forklarer under hvilke forhold fryktappeller virker, og 

under hvilke forhold de feiler. I følge denne modellen så foregår det to kognitive vurderinger 

som man kan kjenne igjen fra beskyttelsesmotivasjonsteorien til Rogers (1975, 1983): 

1. Vurdering av selve trusselen. 

2. Vurdering av effektiviteten til handlingen som anbefales for å redusere/hindre den 

aktuelle faren (vurdering av responseffekten). 

 

Trusseloppfarningen dannes som et resultat av hvor sårbar en føler seg i forhold til trusselen 

(”hvor sannsynlig er det at denne trusselen kan angå meg?”), og hvor alvorlig en anser 

trusselen. Idet trusselpersepsjonen når et visst nivå går man videre til responsvurderingen, der 

troen på om anbefalingen er effektiv, og om man er i stand til å utføre anbefalingen, blir 

vurdert opp mot trusselen. Denne evalueringen sørger for at man enten motiveres til å: 

• Kontrollere faren i trusselen = farekontroll - ”danger control” (når man vurderer 

den anbefalte responsen som effektiv) 

• Kontrollere frykten = fryktkontroll - ”fear control” (når man vurderer den 

anbefalte responsen som ineffektiv) 

Jo sterkere trussel en blir eksponert for, desto mer motivert blir en til å evaluere effektiviteten 

av den anbefalte responsen. Når farekontrollprosessen dominerer så resulterer dette i 
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preventive handlinger, gitt at persepsjonen av responseffektiviteten er sterkere enn 

trusselpersepsjonen. Når man derimot ikke tror responsen vil være effektiv, eller når man tror 

at man ikke vil klare å utføre den anbefalte handlingen, så utløses det i stedet fryktkontroll, 

dvs. at man velger å håndtere frykten fremfor selve faren. Oppfatningen av trusselen fungerer 

med andre ord som en ”mekler” i forholdet mellom fare og fryktkontroll. I følge EPPM vil et 

individ som eksponeres for en helsetrussel altså enten kontrollere faren eller frykten (Witte, 

1998).  

 

Kort oppsummert resulterer trussel og responseffektvurderingene i at anbefalingen enten 

• ignoreres (oppfatter trusselen som lav) 

• aksepteres (endrer holdninger/intensjoner/atferd som følge av at trusselen 

oppfattes som reell, har tro på responseffektiviteten, og tror en klarer å uføre denne 

responsen).  

• avvises (oppfatter trusselen som høy, men har liten tro på anbefalingen) 

(Witte, 1998). 

 

Hvis effektiviteten til den anbefalte responsen oppleves som høy og kombineres med sterke 

fryktappeller gir dette størst atferdsendring. (Riise, 2006). Vurderingene av trussel og 

responseffektiviteten blir altså veid opp mot hverandre, og EPPM predikerer, i likhet med 

”The Ordered Protection Motivation Model”, men i motsetning til de tre tidligere nevnte 

”klassiske modellene”, at vurderingene foregår sekvensielt – ikke parallelt.  

 

Beskrivelsen av trussel og mestringsvurderingene i EPPM er blant annet i samsvar med 

Folkmans vurdering om at effektive fryktappeller induserer kausalvurderingene først, og 

anbefalinger etterpå, slik at anbefalingen blir evaluert i lys av trusselen (Folkman, 1984, i 

Witte, 1998). En studie av Leventhal og Singer viste også at når man sammenlignet effekten 

av anbefalinger som ble gitt før, under, og etter presentasjon av sterke og milde fryktappeller, 

så indikerte resultatene at forsøkspersonene som ble presentert for fryktappellene først, og 

fikk anbefalingen etterpå, i størst grad aksepterte anbefalingen (Leventhal & Singer, 1966, i 

Witte, 1998). At fryktappellen bør komme før anbefalingen er dermed et likhetstrekk EPPM 

har med den tidligere nevnte OPM-modellen (Eppright, Hunt & Tanner, 1991). 

 

Videre har forskning pekt mot at trusler og frykt ”utløser” handlinger, mens 

respons/mestringstro avgjør eksakt hva disse handlingene vil være, og hvor lenge de varer. 
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Oppsummert har modellen vist seg nyttig til bruk i helsesettinger for å besvare hvorfor noen 

kampanjer feiler og noen fungerer. I likhet med andre modeller legger EPPM vekt på at man 

kan benytte frykt for å oppnå holdning/atferdsendringer, men bare hvis individene ser på seg 

selv som kapable til å utføre en effektiv og anbefalt respons (Witte, 1998).  

 

Majoriteten av forskningen som har blitt gjort støtter EPPM sin teori om at sterkere frykt har 

større påvirkning, men bare hvis anbefalingen blir oppfattet som effektiv og mulig å utføre 

(Hoeken & Geurts, 2005), og modellen har også blitt ansett å ha høy relevans som teoretisk 

grunnlag i trafikksikkerhetskampanjer (Delaney et al., 2004). For eksempel kan man i en 

kampanje som ønsker å øke bruken av sikkerhetsbelte skape frykt ved å vektlegge de 

alvorlige konsekvensene (”alvorlighetsgrad”) av å kollidere usikret, samtidig som man 

vektlegger at alle er sårbare for denne trusselen (”sårbarhet”). Om man har et overstadig godt 

bilde av seg selv som sjåfør er det for eksempel likevel lite man kan gjøre om en møtende 

sjåfør i stor fart mister kontrollen over kjøretøyet. Videre kan man vektlegge effektiviteten av 

å benytte sikkerhetsbelte (”responseffektivitet”), samtidig som man skaper mestringstro 

(”self-efficacy”) angående å utføre selve anbefalingen (for eksempel ”alle er i stand til å ha på 

sikkerhetsbelte, og det tar omtrent et sekund å utføre”).  

 

 Selv om forskning generelt sett har støttet EPPM (Witte, 1994, 1995; Witte, Stokols, Ituarte 

& Schneider, 1993, i Roskos-Edwaldson, Yu & Rhodes, 2004) så har senere studier skapt 

usikkerhet angående om fryktreaksjoner er nødvendige for å skape farekontrollprosesser. 

Blant annet har resultater antydet at oppfattet responseffektivitet og mestringstro er de 

faktorene som i sterkest grad påvirker om man danner farekontrollprosesser og intensjoner om 

å utføre den anbefalte responsen – uavhengig av fryktstyrken (Floyd, Prentice-Dunn, & 

Rogers, 2000, i Roskos-Edwaldson, Yu & Rhodes, 2004).  

 

De Hoog, Stroebe & de Wit (2007) hevder dessuten at selv om EPPM har lykkes i å integrere 

de tidligere fryktmodellene, så gir EPPM, i likhet med de tidligere fryktmodellene, ingen 

prediksjoner angående selve informasjonsprosesseringen. Og nettopp det at EPPM ikke 

spesifiserer hva slags mekanismer som ligger bak utviklingen av den adaptive atferden og hva 

som oppretteholder denne atferden etter at fryktfølelsen har mildnet, samtidig som den heller 

ikke forklarer de defensive mekanismene som modellen beskriver, var utgangspunktet i en 

studie av Roskos-Edwaldson, Yu & Rhodes (2004). Studien undersøkte påvirkningen av 

fryktappeller om brystkreft på variablene ”holdningstilgjengelighet”, og ”selvundersøkelse av 
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brystene”. Tanken som lå bak målingen av ”holdningstilgjengelighet” var at lett tilgjengelige 

holdninger enklere aktiveres i hukommelsen enn svake holdninger når man eksponeres for et 

holdningsobjekt. Tidligere studier har vist at lett tilgjengelige holdninger predikerer atferd i 

sterkere grad enn svakt tilgjengelige holdninger. Resultatene viste at sterk frykt, uansett om 

det ble lagt vekt på å informere om effektiviteten av å gjøre selvundersøkelse eller ikke, økte 

tilgjengeligheten av negative holdninger mot den anbefalte atferden, noe som ikke er 

konsistent med EPPM-modellen. I kontrast til hva EPPM hevder så pekte denne studien også 

mot at frykt og farekontrollprosessene kan operere uavhengige av hverandre. Dette vil si at 

begge prosessene kan starte samtidig, mens EPPM hevder at frykt og farekontrollprosessene 

foregår sekvensielt (Roskos-Edwaldson, Yu & Rhodes, 2004). 

 

Hva skiller EPPM fra de tidligere fryktmodellene? 

Oppsummert så integrerer EPPM de tre ”klassiske” fryktmodellene ved å først benytte The 

Parallell Response Model som en ytre ramme som forklarer reaksjonene til fryktappeller, 

nemlig at fryktvekkende anbefalinger setter i gang to vurderingsprosesser, av trusselen og den 

anbefalte responsen. EPPM skiller seg derimot fra parallell-responsmodellen siden den hevder 

at bare en prosess dominerer om gangen (Witte, 1998).  

 

EPPM tar i bruk ”fryktkontrolldelen” fra drive-teoriene, og er dermed enig i at hvis frykten 

blir for sterk vil dette kunne utløse defensive reaksjoner som unngåelse og fornektelse. Men i 

motsetning til drive-teoriene så utdyper EPPM også de kognitive prosessene som underligger 

individers reaksjoner til fryktappeller (Witte, 1998).  

 

The Protection Motivation Theory forklarer ”farekontrolldelen” som EPPM benytter, dermed 

hevder begge modellene at fryktappeller bør bestå av de fire grunnkomponentene 

sårbarhet/mottakelighet, alvorlighet, responseffektivitet og mestringstro. Både EPPM og 

beskyttelsesmotivasjonsteorien er enige i at det er kognitive prosesser som fører til at man 

aksepterer den anbefalte responsen. EPPM utvider derimot beskyttelsesmotivasjonsteorien 

ved å plassere frykt som en sentral variabel i modellen, den legger til fryktkontroll-prosesser i 

modellen, og inkluderer fryktkontrollutfall som unnvikelse og fornektelse. EPPM hevder 

dessuten at man vurderer trusselen før man starter en vurderingsprosess av den anbefalte 

responsen, mens beskyttelsesmotivasjonsteorien hevder at trussel og responsvurderingene 

settes i gang samtidig. (Witte, 1998).  
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The Ordered Protection Modell er opprinnelig en ombygging av Rogers 

beskyttelsesmotivasjonsteori, som til felles med EPPM hevder at trussel og 

responsvurderingene foregår sekvensielt. I likhet med beskyttelsesmotivasjonsteorien så 

beskriver den imidlertid ikke fryktkontrollprosessene som EPPM innarbeidet i modellen. 

 

The Stage Model of processing of fear-arousing communications 

Selv om forskning på fryktappeller har vist at anbefalinger som benytter sterk frykt har 

resultert i større holdning og atferdsendringer enn ved lav frykt (Witte & Allen, 2000), så har 

ikke disse studiene utdypet de teoretiske antagelsene om de underliggende mekanismene 

(Eagly & Chaiken, 1993, i de Hoog, Stroebe & de Wit, 2005). I et forsøk på å utvide tidligere 

fryktmodeller integrerer stadiemodellen ideer fra ”dual process theory”, tidligere 

fryktappellteorier og kognitiv stressteori (de Hoog, Stroebe de Wit, 2005). I motsetning til 

tidligere fryktteorier så hevder imidlertid de Hoog, Stroebe & de Wit (2007) at deres 

stadiemodell: 

• spesifiserer de kognitive prosessene som underligger påvirkningen fra 

fryktinduserende kommunikasjon. 

• viser at fryktinduserte defensive prosesser ikke hindrer effektiviteten av 

fryktappeller, men støtter den.  

Dette forklares med at forsvarsmotivasjon som er indusert av sterk frykt i seg selv ikke fører 

til unnvikelse eller andre reaksjoner som underminerer påvirkningen (som tidligere modeller 

har hevdet), men leder til en gjennomgående feilaktig (”biased”) prosessering. Retningen til 

denne prosesseringen avgjøres av hva man vurderer. I stadium 1 vil man prøve å minimere 

trusselen ved å rette et kritisk blikk mot trusselens innhold. Konklusjonen vil dermed påvirkes 

av hvordan man foretrekker å se på trusselen, for eksempel kan dette føre til at man velger å 

gjøre trusselen mindre relevant for seg selv. Hvis denne strategien feiler, for eksempel ved at 

bevisene for at trusselen er reell blir så sterke at man må akseptere at trusselen kan være en 

risiko seg selv, vil man gå videre til neste stadium. I stadium 2 benytter man en omvendt 

(positiv) biased vurdering. For å føle seg tryggere vil man da forsøke å overbevise seg selv 

om at den anbefalte handlingen er mer effektiv enn hva man egentlig har grunn til å anta. 

Dette vil dermed forsterke påvirkningen av den anbefalte responsen uansett hvor 

kvalitetssterk eller svak anbefalingen er. Dette står i kontrast til de fleste tidligere modeller 

som går ut fra at det eksisterer en interaksjon mellom trussel og mestringspersepsjonene (de 

Hoog, Stroebe & de Wit, 2005). 
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Stadiemodellen skiller seg dessuten fra tidligere modeller ved at den predikerer at: 

•  manipulasjoner av sårbarhet og alvorlighetsgrad vil gi ulike effekter på målinger 

av holdninger sammenlignet med intensjoner og atferd.  

Mer spesifikt hevder modellen at holdningene mot en anbefalt respons hovedsakelig baseres 

på en objektiv evaluering som styrkes når den anbefalte responsen er basert på sterke 

argumenter. For eksempel vil man kunne utvikle en positiv holdning til en effektiv 

vaksinering mot et dødelig virus i Afrika, selv om man ikke personlig føler seg truet (sårbar) 

av dette viruset. For at intensjoner/handlinger skal endres predikerer denne stadiemodellen 

derimot at man må føle seg personlig sårbar for trusselen – de fleste vil ikke anstrenge seg for 

å unngå en trussel som de ikke føler angår dem (de Hoog, Stroebe & de Wit, 2007). 

 

• Mens Leventhal og Witte i sine modeller skiller mellom to parallelle 

mestringsmoduser (problemfokusert farekontroll og emosjonsbasert farekontroll), 

så refererer stadiene i denne modellen til skillet mellom primærvurdering (trussel) 

og sekundærvurdering (mestring) (de Hoog, Stroebe & de Wit, 2005).  

 

De Hoog, Stroebe & de Wit (2007) utførte derfor en meta-analyse som tok utgangspunkt i at 

de tidligere meta-analysene ikke skiller mellom ulike fryktmanipuleringer av alvorlighet og 

sårbarhet. Konsistent med hva modellen hevder så viste resultatene at det var en signifikant 

effekt av alvorlighetsgrad og responskvalitet på holdninger, mens effekten av sårbarhet på 

holdninger ikke var signifikant. Sårbarhet viste en forventet signifikant effekt på endringer av 

intensjoner og atferd, mens en uventet effekt på intensjoner/atferd av alvorlighetsgrad også 

var signifikant. Sårbarhet viste seg videre å ha en middels sterk effekt på minimering av 

trusseltanker og positive tanker om anbefalingen, mens effekten av alvorlighetsgrad var ikke-

signifikant. Dette støttet antagelsen om at respondenter som føler seg sårbare for en trussel vil 

tendere mot å prosessere den beskyttede responsen ekstra positivt – såkalt ”positive bias 

processing” (de Hoog, Stroebe & de Wit, 2007). Resultatene peker dermed mot at uansett 

hvordan man oppfatter alvorlighetsgraden av en helserisiko, og uansett hvor effektiv 

anbefalingen blir regnet for å være av mottakerne, så er vi avhengige av å føle oss sårbare for 

helserisikoen for at det skal iverksettes beskyttende atferd (de Hoog, Stroebe & de Wit, 2005). 
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Kritikk av fryktmodellene 

Noe av kritikken mot fryktmodellene har gått på at de tar utgangspunkt i individet, men 

utelater sosiale og miljømessige faktorer. Fryktmodellene fremlegger dessuten en ”enveisflyt” 

av informasjonen, og overser dermed at kommunikasjon er et interaktivt fenomen. Modellene 

har også begrensninger når det gjelder å kunne tilpasse seg spesifikke miljø/ populasjoner 

(Hochbaum, Sorenson & Lorig, 1992; Meyer & Dearing, 1996, i Delaney et al., 2004). For 

eksempel er det mye som peker mot at man trenger spesielle tiltak når det gjelder utforming 

av kampanjer rettet mot unge menn, som ofte fremheves som den største risikogruppen i 

trafikken. 

 

Fylan et al. (2006) utførte en gjennomgang av de mest brukte modellene til å predikere og 

modifisere helserelatert atferd, som viste at de faktorene med størst effekt på atferdsendring 

var intensjoner, holdninger, oppfattet responseffektivitet, og mestringstro. De ulike modellene 

sier imidlertid ikke hvilke av disse faktorene som enklest lar seg endre. Det kan dermed bety 

at selv om intensjoner om å holde fartsgrensen vil være det som har størst effekt for å 

forhindre fartsoverskridelser, så kan det godt være at de andre faktorene som har svakere 

effekt enklere lar seg påvirke. Det har ellers vært lite forskning som har gjennomført direkte 

sammenligninger av forklaringskraften til de ulike modellene, så det er vanskelig å kunne 

konkludere med hvilken modell som er mest effektiv (Conner & Norman, 2005, i Fylan et al., 

2006).  

 

Forskning på effekter av fryktaktivering 
 

Utfordringer ved evalueringer av frykteffekter 

Når det gjelder bruken av frykt og trusler i helsekampanjer så må temaet trafikksikkerhet sies 

å være godt egnet siden man i trafikken alltid er utsatt for å komme ut for alvorlige ulykker, 

og i verste fall bli drept (Lewis, Watson & Tay, 2006). Å gi et enkelt svar på 

effektivitetsstyrken av fryktanbefalinger er imidlertid ikke en enkel oppgave. 

Sammenligninger av helsekampanjer som benytter frykt som virkemiddel er problematisk av 

flere grunner. Ulike studier måler gjerne frykteffekten på ulike variabler, noe som kan skape 

store effektforskjeller og påvirke sammenlignbarheten, for eksempel hvis man vil 

sammenligne en studie som måler frykteffekter på atferd med en studie som måler effekt på 

holdninger. En god del av de motstridende funnene som har blitt gjort angående frykteffekter 
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kan altså forklares av at kriteriene for å måle effektiviteten av frykt ofte varierer fra studie til 

studie (Delaney et al., 2004; Lewis, Watson, White & Tay, 2007b). Det er med andre ord 

behov for en klar definisjon av hva frykt egentlig er når man skal sammenligne ulike studier, 

siden dette kan uttrykkes og måles på forskjellige måter.  

 

Sherr (1994) påpeker at et problem er at mange studier antar at det blir dannet frykt hos 

mottakerne, uten at det blir målt for dette, samt at sammenlignbarheten mellom ulike studier 

også varierer som følge av at ulike studier gjerne benytter ulike typer av fryktkommunikasjon. 

For eksempel benytter noen kampanjer skriftlig materiale, mens andre benytter filmer, noe 

som kan påvirke sammenlignbarheten i negativ grad. De Hoog, Stroebe & de Wit (2007) fann 

imidlertid i sin meta-analyse at faktoren alvorlighetsgrad, uansett kommunikasjonstype 

(skriftlig, audiovisuell), i positiv grad påvirket holdninger, intensjoner og atferd.  

 

En annen forklaring på de motstridende funnene som har blitt gjort angående frykteffekter, er 

at individer er ulike med hensyn til hvor personlig relevant de oppfatter en spesifikk trussel. 

Dette fører dermed til man danner ulike emosjonelle responser, der noen opplever frykt, mens 

andre ikke gjør det (Burnett & Oliver, 1979; Quinn et al., 1992, i Lewis, Watson & Tay, 

2006).  

 

En må dessuten ta med i betraktningen at det benyttes ulike typer av frykt. Frykten for å få en 

fartsbot er for eksempel ikke likestilt med frykten for å komme ut for en kraftig kollisjon. I 

mange fryktstudier blir gjerne trusler om død benyttet når man vil oppnå en veldig høy grad 

av frykt. Frykt for døden har imidlertid blitt hevdet å skille seg betraktelig fra andre typer 

frykt, noe som gjør sammenligninger enda mer komplisert (Donovan, Henley & Slater, 1995, 

i Delaney et al., 2004). En annen begrensning ved evalueringer av kampanjer er at det ofte 

bare er kampanjer som har positiv effekt som rapporteres, og det er dessuten mange 

kampanjer som ikke isolerer effektene til kampanjen fra utenforliggende faktorer som også 

har påvirket resultatene (Delaney et al., 2004). 

Riise (2006) påpeker imidlertid at nyere meta-analyser viser en konsistent sammenheng 

mellom mengde indusert frykt og akseptering av budskapet (Sutton, 1992; Boster & 

Mongeau, 1984; Mongeau, 1998, i Riise, 2006), Roskos-Ewoldsen, Yu & Rhodes (2004) 

hevder forskningen viser at fryktappeller generelt sett er effektive til å fremme 

atferdsendringer (Boster & Mongeau, 1984; Dillard, 1994; Floyd, Prentice-Dunn & Rogers, 

2000; Mongeau, 1998, i Roskos-Ewoldsen, Yu & Rhodes, 2004). Witte og Allen (2000) 
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påpeker at deres meta-analyse i tråd med andre nyere meta-analyser viser at sterkere frykt 

induserer sterkere endringer i form av holdninger, intensjoner og atferd enn hva svak/moderat 

frykt gjør, og Delaney, Lough, Watson & Cameron (2004) hevder at et emosjonelt og negativt 

fremstillingssett generelt ansees å være gunstigere i trafikksikkerhetskampanjer enn et 

informerende fremstillingssett, siden stimulering av frykt har blitt benyttet i stor omfatning, 

med gode resultater. Riise (2006) utførte også en multippel regresjonsanalyse for å undersøke 

hva slags faktorer av fryktvekkende budskap i røykekampanjer som hadde størst effekt. Den 

faktoren som hadde klart sterkest effekt på intensjoner om å slutte å røyke var opplevd 

sårbarhet i form av ”hvis jeg fortsetter å røyke livet ut, vil jeg få lungekreft”. Dette funnet 

støttes blant annet av de Hoog, Stroebe & de Wit (2005) som hevder at oppfattet alvorlighet 

av fryktappeller ikke har like stor effekt som oppfattet sårbarhet på intensjoner og atferd. 

 

Det ”optimale nivå” av fryktaktivering 

Men selv om forskning viser at fryktkampanjer kan være effektive, så blir det stadig lagt vekt 

på at det fortsatt kreves mer arbeid for å operasjonalisere selve målingen av frykt, slik at man 

kan identifisere hva som er det ”optimale nivå” av fryktvekkelse i helsekampanjer (Delaney et 

al., 2004). En studie av Loo der målet var å få deltakerne til å øke bruken av sikkerhetsbelte 

konkluderte for eksempel med at moderat form av frykt er mest effektivt (Loo, 1984, i 

Delaney et al., 2004), noen hevder at milde former for frykt er effektive (Egger, Donovan & 

Spark, 1993, i Shanahan, Elliot & Dahlgren, 2000), mens resultatene fra nyere meta-analyser 

som tidligere nevnt har vist at jo mer frykt som benyttes, desto flere er det som innretter seg 

etter den anbefalte handlingen (Witte & Allen, 2000). Til tross for at det lenge har vært 

uenighet angående hva som er den ”optimale fryktstyrken”, så ser det altså ut til at det nå er 

noe større enighet om at anbefalinger som benytter seg av sterke trusler produserer mer frykt 

og påvirker holdninger, intensjoner og atferd i større grad enn anbefalinger som benytter 

svake trusler.  

 

Det konkluderes derfor med at frykt viser seg å være et effektivt virkemiddel i 

trafikksikkerhetssammenheng, til tross for den fortsatt pågående debatten om hva som er den 

optimale fryktgraden, og problemene med å operasjonalisere fryktmålinger (Delaney et al, 

2004). Men en gjennomgang av forskning som har blitt gjort på fryktanbefalinger viser også 

at hvis fryktvekkende kampanjer skal oppnå positiv effekt må den inkludere både en 

fryktappell (trussel) og en anbefalt handling relatert til trusselen.(Delaney et al., 2004), og om 
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man vektlegger bare en av disse to faktorene så vil det gå på bekostning av den andre. For 

eksempel vil for sterk fokusering på de uheldige konsekvensene av en trussel være med på å 

gjøre den aktuelle trusselen sterkere, men samtidig redusere troen på den anbefalte handlingen 

(Hoeken & Geurts, 2005).  

 

Fylan, Hempel, Grunfeld, Conner & Lawton (2006) konkluderer også i sin forskningsrapport 

av trafikksikkerhetskampanjer med at trusler og sjokkbaserte kampanjer er mer effektive når 

de kombineres med informasjon om metoder for å kjøre tryggere, og Lewis, Watson, Tay & 

White (2007b) hevder at en av de beste forutsetningene for å forhindre at fryktappeller slår 

tilbake på seg selv, er å forsikre seg om at man også gir informasjon om hvordan man skal 

håndtere trusselen. Dette er for øvrig i samsvar med Hovland, Janis & Kelly (1953) sin 

beskrivelse av fryktkontroll som et resultat av at mottakerne oppfatter trusselen som sterk, og 

den anbefalte responsen som unyttig. Fryktappellen vil da enten få mottakerne til å avvise 

trusselen, ignorere budskapet, eller man vil opparbeide sinne mot den som kommuniserer 

innholdet fremfor å tenke over budskapet.  

 

Frykt versus positive emosjoner 

I en kvalitativ studie utført av Lewis, Watson, White & Tay (2007a) ble 16 sjåfører delt inn i 

5 grupper for å vurdere den potensielle nytten av trafikksikkerhetskampanjefilmer som 

benyttet humor som virkemiddel, sammenlignet med filmer som fremmet negative emosjoner 

(frykt), og filmer av mer nøytral art. Generelt sett tenderte deltakerne mot å gi støtte til bruk 

av positive emosjoner i kampanjefilmene. Noen ga for eksempel uttrykk for at de var ”lei av å 

bli sjokkert” og at ”jeg vil heller påvirkes på en hyggelig måte”, men samtidig viste det seg at 

forsøkspersonene var uenige i hvordan dette burde gjøres. Resultatene av den kvalitative 

analysen viste dessuten at flere ga uttrykk for at å benytte kampanjefilmer som dannet 

negative fryktemosjoner sørget for at budskapet ville ha en bedre sjanse til å bli husket, og at 

humor dessuten kunne være upassende som virkemiddel i en kampanje som omhandlet et 

såpass alvorlig tema. Det ble konkludert med at det kan være tilfeller der positive appeller kan 

ha større påvirkning enn negative appeller (Lewis, Watson, White & Tay, 2007a). 

 

Denne slutningen kan imidlertid også vinkles motsatt, ved at det også kan være tilfeller der 

bruk av positive emosjoner vil ha svakere påvirkningseffekt enn filmer som benytter frykt 

som virkemiddel. Det må også tas med i betraktningen at dette var en kvalitativ analyse 
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bestående av forholdsvis få personer (16), og det ble ikke testet for reelle effektforskjeller på 

endret atferd. Det er derfor fullt mulig at selv om noen av deltakerne i denne studien ga 

uttrykk for at de foretrakk å bli påvirket gjennom humoristiske filmer fremfor å bli skremt, så 

er det ikke sikkert at filmene som benyttet positive emosjoner faktisk påførte en positiv effekt 

på atferdsendringer hos de samme personene. Det ble dessuten ytret bekymring om at filmene 

som benyttet humoristiske appeller ikke ville bli husket særlig lenge. Uansett om filmene 

fremmet positive eller negative emosjoner så var det imidlertid enighet i alle gruppene om at 

det var av stor viktighet at de også fikk informasjon om hva de skulle gjøre. Resultatene 

utelukket altså ikke viktigheten av å benytte frykt, men bruk av positive emosjoner ble sett på 

som et mulig alternativ, spesielt overfor unge menn, som er den mest utsatte gruppen i 

trafikken (Lewis, Watson, White & Tay, 2007a). 

 

Det er viktig å huske på at selv om det ofte har blitt reist kritikk mot at fryktbaserte kampanjer 

(spesielt sjokkbaserte) minsker effektiviteten etter at man har sett dem noen ganger, så har 

denne hypotesen vært basert på antagelser, og er fortsatt ikke underbygd av forskning 

(Rossiter & Thornton, 2004). Neuman og Levi (2003) hevder det er mulig at frykt og humor 

med nytte kan benyttes samtidig. Teorien deres går ut på at humor muligens kan nøytralisere 

den emosjonelle effekten av frykten, og dermed kontrollere for en mulig ”boomerangeffekt” 

(der frykten fører til motsatt effekt av hva man opprinnelig ønsker). På denne måten kan man 

vekke sterk grad av frykt, for så å bruke humor til å fjerne ”bieffektene” av den sterke frykten.  

 

Andre studier har oppnådd resultater som indikerer at humor er mindre effektivt. En 

amerikansk undersøkelse som tok for seg voksne personers reaksjoner på tv-reklame mot 

røyking viste at desto sterkere innslag av positive emosjoner som ble benyttet, jo mindre 

effektivt ble budskapet ansett å være, mens sterkere grad av negative emosjoner sørget for at 

budskapet ble ansett som mer effektivt (Biener et al., 2000, i Riise, 2006), og andre studier har 

også vist at emosjonen frykt har langt større tilknytning til hvor overbevisende et budskap blir 

ansett å være, enn glede (Dillard et al., 1996, i Riise 2006). Undersøkelser blant mottakerne 

av fryktappeller har dessuten vist at de faktisk foretrakk benyttelse av frykt som helsebudskap 

i informasjonskampanjer (Montazeri & McEwen, 1997, i Riise, 2006), og en evaluering av 

røykekampanjer viste også at respondentene indikerte at de foretrakk kampanjer som benyttet 

emosjonell frykt for å skremme dem. Emosjonelle, men seriøse kampanjer ble videre vurdert 

som mer effektive enn humoristiske kampanjer, noe som for øvrig stemte overens med 

respondentenes selvrapportering av atferdsendring på røyking (Delaney et al., 2004). En 
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faktoranalyse utført av Riise (2006) viste dessuten at budskap som ble beskrevet som 

fryktvekkende og skremmende også ble opplevd som overbevisende, troverdig og relevant. 

 

Frykteffekter i ulike populasjoner/miljø 
 
Interessen for atferdens påvirkning på helse baseres på to antagelser: 

1. At en signifikant del av dødsårsaker er et resultat av individers atferd 

2. At slik atferd kan endres 

(Conner & Norman, 1996, i Bennett, Conner & Godin, 2004) 

 

Menneskelige faktorer som råkjøring og promillekjøring er blant hovedårsakene til 

trafikkskader (Pan American Health Organization, 2004, i Lewis, Watson, White & Tay, 

2007a), noe som dermed skaper et stort potensial i å redusere antallet trafikkulykker ved å 

endre folks holdninger, og gjør det viktig å undersøke ulike strategier i 

trafikksikkerhetskampanjer (Lewis, Watson, White & Tay, 2007a). En årsak til viktigheten av 

å utforske ulike strategier er at en og samme strategi ikke nødvendigvis vil fungere for alle. 

Blant annet har det blitt gjort funn som peker mot at selv om trafikksikkerhetskampanjer som 

benytter risikoinformasjon og anbefalinger har vært nyttige til å, samlet sett, få sjåfører til å (i 

større grad) opprettholde gjennomsnittsfarten på veiene i Storbritannia, så har kampanjene 

samtidig vært ineffektive overfor de verste råkjørerne. Dette tyder på at det er behov for en 

annen type intervensjon for denne gruppen. Resultatene viste videre at de som knyttet 

bilkjøringen til selvtilliten deres var spesielt ”immune” mot kampanjene som hadde god 

påvirkning på folk flest (Fylan et al., 2006).  

 

Tredjepersonseffekt 

Lewis, Watson, & Tay (2006) ønsket å se nærmere på hva slags variabler som modifiserer 

effekten av frykt/trusler, og utviklet en studie der målet var å se i hvilken grad trusselbaserte 

kampanjer som benytter trusler om fysiske skader representerer effektive 

påvirkningsstrategier for sjåfører av ulik alder og kjønn. ”Tredjepersonseffekt” innebærer kort 

fortalt at man oppfatter et budskap som viktigere for andre enn seg selv (Davison, 1983, i 

Lewis, Watson & Tay, 2006). Dette er et viktig aspekt i trafikksikkerhetssammenheng fordi 

studier indikerer at når et individ oppfatter anbefalinger til å ha større relevans for andre enn 

seg selv, så er det mindre sannsynlighet for at de følger oppfordringen. (Lewis, Watson & 

Tay, 2006).  
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Resultatene i studien viste signifikante kjønnsforskjeller, ved at kvinnene viste ”omvendte 

tredjepersonseffekter”, det vil si at deres oppfatning var at anbefalingene hadde større 

relevans for dem selv enn for andre, mens menn rapporterte ut fra den klassiske 

tredjepersonseffekten – at anbefalingene hadde større relevans for andre enn dem selv. 

Overens med disse tredjepersonseffektene rapporterte flere kvinner enn menn om intensjoner 

om å holde fartsgrensen, og om ikke å kjøre i alkoholpåvirket tilstand etter å ha sett 

kampanjefilmene, mens mennene i signifikant mindre grad enn kvinnene rapporterte om 

intensjoner om å begrense farten deres og å la være å kjøre etter å ha inntatt alkohol. 

Kjønnsforskjellene indikerte altså at oppfordringer som benytter trusler om fysiske skader blir 

sett på som mindre relevante, og har mindre påvirkningseffekt hos menn, noe som viser at at 

et fremtidig mål må være å identifisere trusseltyper som fungerer best hos menn.  

 

Resultatene var dessuten konsistente for to ulike typer kjøreatferd, råkjøring og 

promillekjøring, noe som indikerer robusthet angående kjønnsforskjeller på 

tredjepersonseffekten. Studien viste derimot ingen signifikante forskjeller når det gjaldt alder. 

En svakhet ved studien var imidlertid at det kun ble målt for intensjoner, ikke atferd. Videre 

manglet det kontrollgrupper, og resultatet ble målt ut fra korrelasjoner, som ikke sier noe 

sikkert om årsaksforhold (Lewis, Watson & Tay, 2006). Andre studier har også studert 

tredjepersonseffekten, og konkluderer med at mange sjåfører velger å fokusere på at det er 

andre som kjører fortere enn dem selv. De føler derfor at fartskampanjene ikke er rettet mot 

dem, men mot ”virkelige råkjørere” (Walton & McKeown, 2001, i Fylan et al., 2006)  

 

Å vekke frykt hos en allerede sårbar gruppe har også vist seg å kunne virke mot sin hensikt 

(Sherr, 1994). At sterke fryktappeller gjerne har minst påvirkning på dem som trenger det 

mest er for øvrig ikke en ny oppdagelse. Berkowitz og Cottingham utførte en studie i 1960 

som benyttet sterke fryktanbefalinger for å få folk til å bruke sikkerhetsbelte. Resultatene 

viste at de som opprinnelig burde ha størst nytte av kampanjen (altså de som sjeldnest benyttet 

sikkerhetsbelte) var de som i minst grad forandret mening. En forklaring som ble foreslått var 

at den sterke fryktanbefalingen gikk over en grense og skapte overdreven angst (Shanahan, 

Elliot & Dahlgren, 2000). Dette er en viktig årsak til at det er problematisk å benytte 

fryktbudskap i helsekampanjer. Hvis man fremkaller sterk angst fremfor den ønskede 

frykteffekten er det godt mulig at kampanjen, og ikke minst budskapet vil bli ignorert av 

mottakerne. Det kan derfor være at noen av de nevnte gruppene der fryktbudskapet ikke har 
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hatt den ønskede effekten, ville ha foretrukket en form for fryktaktivering der det bare ble 

antydet konsekvenser, og at det dermed ble overlatt til dem selv å danne sine egne 

refleksjoner, fremfor at de mest brutale konsekvensene blir ”presset” på dem.  

 

Eksplisitte konsekvenser versus antydning 

Forskning på fryktappeller som viser direkte konsekvenser eksplisitt sammenlignet med 

fryktappeller som antyder konsekvenser (fremfor å vise dem) er et hittil uutforsket område 

innenfor trafikkforskning. Vil man kunne finne effektforskjeller ved å sammenligne filmer 

som viser de direkte konsekvensene av trafikkulykker, sammenlignet med filmer som antyder 

konsekvensene?  

 

Det å antyde hva som kommer til å skje, fremfor å vise det, er et kjent fenomen fra 

filmverdenen. Flere av filmene som gjennom tidene har blitt sett på som svært skremmende 

unnlater faktisk å vise direkte bilder av de mest grusomme scenene, men antyder i stedet hva 

som kommer til å skje, og lar dermed seerne danne sine egne bilder og refleksjoner over de 

videre konsekvensene. Det er flere grunner til at dette vil være et interessant fenomen å 

undersøke i trafikksikkerhetssammenheng. En av dem er at dette skillet mellom å vise og 

antyde konsekvenser allerede eksisterer blant kampanjefilmene som benyttes (og som ønsker 

å fremme trafikksikker atferd). Det vil utvilsomt være av stor interesse for de som utvikler 

slike kampanjefilmer å vite om eventuelle effektforskjeller. En annen grunn er at det lenge har 

vært et anerkjent behov for at en større bredde av frykt må induseres og undersøkes i studier 

av fryktappeller (Fylan et al., 2006). 

 

The Elaboration likelihood model of persuasion 

The Elaboration likelihood model (ELM; Petty & Cacioppo, 1981, i Petty & Cacioopo, 1986) 

ble utviklet som en grunnleggende ramme for å organisere, kategorisere, og forstå 

grunnprosessene som ligger bak effektiviteten av overbevisende kommunikasjon. ELM 

prøver med andre ord å integrere de mange tilsynelatende motstridende funnene og 

orienteringene i en og samme modell, og forklarer hvordan holdninger formes og endres. En 

gjennomgang av litteratur som omhandler atferdsendringer konkluderte med at de mange 

ulike empiriske funnene og resultatene i feltet kunne oppsummeres med at ”veien til 
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overbevisning” foregår med vektlegging på en av to relativt distinkte ruter (Petty, 1977; Petty 

& Cacioppo, 1978, i Petty & Cacioppo, 1986): 

1. Den sentralte ruten. Den første ruten av overbevisning er basert på at man gjør 

gjennomtenkte (men noen ganger feilaktige) vurderinger av de argumentene som er 

sentrale i saken.  

2. Den perifere ruten. Den andre ruten er i større grad basert på affektive assosiasjoner, 

eller enkle forstyrringer/innblandinger som er mer knytt til miljøet/konteksten. Dette 

kan for eksempel være at en påvirkes av hvor troverdig en oppfatter kilden, eller om 

anbefalingen blir lagt frem på en kvalitetsmessig god måte. 

Når situasjonen er av den art at anbefalingen vil bli godt evaluert, er det den sentrale ruten 

som benyttes. Når det er liten sjanse for en dyptgående evaluering er det derimot den perifere 

ruten som trer i kraft. Det essensielle her er de ulike konsekvensene som disse to rutene 

medfører. Holdningsendringer indusert via den sentrale ruten ser ut til å være mer vedvarende, 

motstandsdyktige, og har sterkere effekt på atferdsendringer enn endringer som er indusert via 

den perifere ruten. En årsak til dette er at holdningsendringer indusert via den sentrale ruten 

krever betydelige mengder mer kognitivt arbeid enn holdningsendringer indusert via den 

perifere ruten (Petty & Cacioopo, 1986). 

Spørsmålet om hva slags effektforskjeller man kan finne ved å sammenligne kampanjefilmer 

som viser direkte konsekvenser med filmer som antyder konsekvenser kan i denne 

sammenhengen være interessant ut fra om det å antyde konsekvenser vil kunne påvirke 

graden av prosesseringen av budskapet i annen grad enn om man viser eksplisitte 

konsekvenser. Mange liker for eksempel ikke å bli utsatt for frykt, og det å eksponeres for de 

mest brutale konsekvensene i en kampanjefilm kan derfor tenkes å sørge for at man ikke orker 

å prosessere budskapet godt nok. I så fall kan det være mulig at det å heller benytte 

fryktappeller som antyder konsekvensene vil kunne vekke frykt på en mer effektiv måte, ved 

at budskapet prosesseres sterkere.  

 

Antydning av konsekvenser – sett i lys av Gestaltpsykologi og etikk 

Det er forøvrig flere grunner til at det vil være interessant å se nærmere på effekten av det å 

antyde konsekvenser fremfor å vise dem direkte. Man kan for eksempel se dette i lys av 

gestalpsykologisk teori. ”Gestalt” betyr helhet, og et av gestaltpsykologiens prinsipper om 

hvordan persepsjonen vår blir organisert, ”the principle of closure”, hevder at vi tenderer mot 

å gjøre opplevelsene våre så komplette som mulig, for eksempel ved at figurer som ikke er 
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komplette oppleves som komplette. Hjernen fyller altså ut det som mangler (se figur 1.1). Blir 

vi eksponert for deler av en helhet så oppfattes dette dermed ikke som flere deler, men vi 

organiserer delene om til en helhet (Benjafield, 1996).  

 

 
Figur 1.1 Modeller som illustrerer det gestaltpsykologiske prinsippet ”closure” 

 

Om vi så blir presentert for deler av en kampanjefilm som avsluttes innen man blir eksponert 

for de mest brutale konsekvensene av en bilkollisjon, så skal man altså, ut fra et 

gestaltpsykologisk perspektiv likevel kunne danne seg en persepsjon av helheten, dvs. at man 

skal kunne se for seg konsekvensene av kollisjonen - selv om man ikke ble eksponert for dem 

eksplisitt.  

 

Å antyde konsekvenser fremfor å vise dem eksplisitt kan også tenkes å være gunstig med 

tanke på at man har sett at det å spille på frykt i verste fall kan ha motsatt effekt av hva man 

ønsker (Rossither & Thornton, 2004), noe som kan være et mulig utfall av at man eksponerer 

mottakerne for bilder av brutale konsekvenser, mens filmer som nøyer seg med å antyde 

konsekvenser muligens ikke vil utløse denne reaksjonen.  

 

At man bør vise varsomhet når man utvikler kampanjer som benytter seg av fryktvekkende 

budskap ble illustrert i en studie av Rossiter & Thornton (2004), som studerte mønsteret av 

fryktvekkelse og fryktlettelse (”fear relief”) gjennom å vise kampanjefilmer som illustrerte 

faren ved å kjøre fort, og måle virkningen på en bilsimulatortest etterpå. Respondentene ble 

først inndelt i grupper der man enten ble eksponert for en sjokkbasert film (”shock group”), 

eller en film som først vekket frykt, men så ble etterfølgt av lettelse (”fear and relief group”). 

De sjokkbaserte filmene viste scener av mennesker som ble påkjørt, etterfulgt av sterke scener 

på sykehuset, mens den andre gruppen (”fear and relief group”) fikk se filmer der det holdt på 

å galt, men sjåføren klarte å forhindre ulykken i siste liten. 

 

Den målte gjennomsnittsfarten i bilsimulatoren etter eksponeringen for filmene var lavere for 

fryktlettelsesgruppen sammenlignet med kontrollgruppen etter både moderat og kraftig 

eksponering av videofilmen, mens menn som fikk se den sjokkbaserte filmen faktisk økte 
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farten sammenlignet med kontrollgruppen. Etter kraftig eksponering av de sjokkbaserte 

kampanjefilmene minsket etter hvert mennene i sjokkgruppen farten, men ikke ned til samme 

hastighet som gruppen som fikk se filmer som benyttet frykt etterfølgt av lettelse (Rossiter & 

Thornton, 2004). Selv om man fokuserer på å vise skrekkelige konsekvenser hos et publikum, 

så viser det seg altså at man ikke nødvendigvis vil oppnå å skape fryktresponser hos 

mottakerne (Shanahan, Elliot & Dahlgren, 2000), noe som også illustreres ved studier som har 

vist at fryktappeller rettet mot å minske narkotikabruk hos ungdom faktisk kan ha lokket 

ungdommer til å prøve narkotika, ved å øke nysgjerrigheten deres (Strasburger, 1989, i 

Shanahan, Elliot & Dahlgren, 2000). 

 

En etisk side av å antyde konsekvenser fremfor å vise dem direkte er at når man benytter 

kampanjefilmer som viser bilder av brutale og fryktelige konsekvensene for å få målgruppen 

til å endre holdninger/atferd, så utsetter man samtidig dem som i minst grad trenger 

atferdsendringer for svært ubehagelige stimuli som de ikke ønsker å bli eksponert for. Når 

man kombinerer dette med faren for at de som har størst behov for atferdsendringene 

muligens vil avvise budskapet, vil det være av stor nytte å kunne benytte kampanjefilmer som 

antyder konsekvensene fremfor å vise dem eksplisitt – hvis man kan oppnå like gode effekter 

på denne måten. 

 

Mål med studien 
 
Målet med dette eksperimentet var ikke å teste de ulike teoretiske fryktmodellene opp mot 

hverandre, men å sammenligne trafikkampanjefilmer som eksplisitt viser konsekvensene av 

trafikkulykker med kampanjefilmer som antyder konsekvensene, uten å vise bilder av dem. 

Den mest sentrale problemstillingen var om det er mulig at man ved å antyde konsekvensene 

kan aktivere like sterk frykt som ved å eksplisitt vise konsekvensene. Og vil man ved å antyde 

konsekvensene i en trafikkampanjefilm, fremfor å vise seerne de mest grusomme bildene, 

kunne vekke mindre ubehag hos de som eksponeres for filmene, og som følge av dette også 

minske sjansen for at seerne tyr til ”upassende mestringsstrategier” (for eksempel at man 

ignorerer budskapet)? Og hvordan vil det å antyde fremfor å vise konsekvensene i 

kampanjefilmer påvirke målingene av holdninger (og intensjoner) i forhold til den aktuelle 

kampanjefilmens budskap?  
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Om det skulle vise seg at man ved å antyde konsekvenser kan oppnå jevnbyrdige effekter som 

ved å vise konsekvensene eksplisitt så vil dette være veldig gunstig, siden man da kan oppnå 

like gode resultater uten at man trenger å eksponere personer utenfor målgruppen for 

ubehagelige scenene, som de ikke ønsker å se. En annen problemstilling i denne studien var 

om det er slik at filmer som antyder konsekvenser fremfor å vise dem vil prosesseres 

annerledes, siden man i større grad må ”tenke seg til” konsekvensene. Dessuten var det en 

aktuell problemstilling å undersøke nærmere hva slags effekt det å antyde konsekvenser vil ha 

hos unge menn, som har vist seg å være den målgruppen som er vanskeligst å påvirke 

gjennom ”tradisjonelle fryktappeller” (Lewis, Watson & Tay, 2005).  
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Metode 
 
Undersøkelsen besto i å studere effektforskjellene mellom det å vise og  antyde 

konsekvensene i to kampanjefilmer, som tidligere var benyttet i trafikksikkerhetskampanjer 

utenfor Norge. Filmene tok for seg to ulike temaer ved trafikksikkerhet, henholdsvis bruk av 

sikkerhetsbelte i bil, og faren ved å kjøre bil i trett tilstand. Hver film ble videre benyttet i to 

ulike versjoner, en original versjon (”uklipt versjon”) som eksplisitt viste konsekvensene av 

utrygg atferd i trafikken, mens den andre versjonen ble redigert, dvs. at scenene i filmene som 

viste de mest direkte konsekvensene av trafikkulykkene ble klipt bort, og dermed overlatt til 

seernes fantasi (”klipt versjon”). På denne måten ble det mulig å undersøke hvilke effekter det 

å antyde konsekvensene fremfor å vise dem direkte ville ha i to forskjellige kampanjefilmer. 

 

Utvalg og prosedyre 
 

Rekrutteringen tok hovedsakelig plass i ulike psykologiforelesninger ved Universitetet i Oslo, 

i tilegg ble en mindre gruppe rekruttert fra kantinen. Utvalget besto av 88 personer, der 71 var 

kvinner og 17 var menn. Det var dermed en overvekt av kvinner i utvalget, noe som var et 

naturlig resultat av at utvalget besto av studenter ved Blindern der kvinneandelen er generelt 

høy. Årsaken til at utvalget besto av studenter fra Blindern var utelukkende av praktiske 

hensyn. Utvalget ble randomisert og fordelt likt på de to kampanjefilmene, slik at 44 personer 

så film 1 som omhandlet bruk av sikkerhetsbelte i trafikken (”Damage”), mens de 

gjenværende 44 personene så film 2 som illustrerte faren ved å kjøre bil i trett tilstand 

(”John”). Gruppene ble så videre delt i to ved randomisering, siden hver av filmene skulle 

vises i to ulike versjoner, en ”original versjon” som viste konsekvensene, og en ”klipt 

versjon” der scenene som viste de mest eksplisitte konsekvensene av trafikkulykkene var 

redigert bort. Hver enkelt av deltakerne fikk dermed bare se en av totalt fire ulike versjoner til 

de to kampanjefilmene, m.a.o. ble det benyttet et 2 (film 1 ”Damage” og film 2 ”John”) X 2 

(original og redigert versjon) design. 
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Tabell 2.1 Prosentvis fordeling mellom kvinner og menn i de ulike filmene/versjonene 

 Film 1 uklipt 

”Damage” 

Film 1 redigert 

”Damage” 

Film 2 uklipt 

”John” 

Film 2 redigert 

”John” 

Menn 3 (11 %) 4 (23,5 %) 6 (22 %) 4 (23, 5 %) 

Kvinner 24 (89 %) 13 (76,5 %) 21 (78 %) 13(76, 5 %) 

 

Gjennomsnittsalderen for utvalget var på 24,5 år, med en spredning fra 19 til 44 år (SD = 

5.29). 

 

Studentene ble først informert om at studiens formål var å undersøke effektforskjeller av ulike 

typer kampanjefilmer som omhandlet trafikksikkerhet. Det ble videre informert om at noen av 

filmene som skulle vises kunne inneholde sterke scener, og at det var anledning til å trekke 

seg fra eksperimentet underveis hvis en skulle ønske det. De som var villige til å delta ble så 

henvist videre til ett av to auditorium der de ble eksponert for enten film 1 (”Damage”) eller 

film 2 (”John”), i enten original eller klipt versjon. Filmene varte fra 1 til 2 minutt, og 

umiddelbart etterpå ble det utlevert et spørreskjema som deltakerne ble bedt om å svare på 

individuelt, uten å konversere med sidemannen. Når de var ferdige med å utfylle 

spørreskjemaet kunne deltakerne forlate auditoriet, om de ikke hadde noen spørsmål knyttet 

til undersøkelsen. 

 

Materiale 
 
Materialet besto opprinnelig av to kampanjefilmer benyttet i trafikksikkerhetskampanjer i 

Irland og Storbritannia. Tanken bak valget av akkurat disse to filmene var først og fremst at 

begge benyttet en form for fryktbudskap der det ble vist eksplisitte konsekvenser av risikofull 

atferd i trafikken. En videre grunn var at filmene fokuserte på ulike typer av eksplisitte 

konsekvenser. Film 1 (”Damage”) hadde et sterkt fokus på å vise bilder og lydeffekter av 

personskadene i en kollisjonsulykke, mens film 2 (”John”) fremfor å vise direkte bilder av 

personskader først og fremst eksponerte seerne for hvordan bilen ble skadet. På forhånd ble 

det antatt at film 1 (”Damge”) ville aktivere sterkere frykt enn film 2 (”John”), som ble 

vurdert til å være vesentlig mildere. Dette åpnet for interessante sammenligninger mellom 

filmene, samt at to filmer ville gi mer pålitelige resultater enn en når de originale og klipte 

versjonene skulle sammenlignes. 
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Film 1 – om bruk av sikkerhetsbelte: ”Damage”:  

En irsk kampanjefilm som i sakte film illustrerer de fryktelige konsekvensene av at en av fire 

passasjerer velger å ikke benytte sikkerhetsbelte. Denne personen blir kastet rundt i bilen etter 

en kollisjon med en annen bil og påfører de andre dødelige skader, inkludert personens 

kjæreste. Filmen avsluttes med at en politibetjent informerer over radioen at ”tre personer er 

drept, og en er kritisk skadet. Mannen uten sikkerhetsbelte påførte dem skadene”, etterfulgt av 

teksten ”No Seatbelt, No Excuse!”. 

 

I den klipte versjonen ble scenene som viste de sterkeste ”sjokkeffektene” redigert bort, som 

blodsprut, lydeffekter og bilder av hodene til to passasjerer som smeller sammen, osv. 

Avslutningen med politibetjenten og teksten var den samme som i den originale versjonen. 

 

Film 2 – om å kjøre i trøtt tilstand: ”John”: 

Denne britiske tv-kampanjefilmen viser faren ved å sette seg bak rattet i trett tilstand, filmet 

med ”nattlinse”. Filmen starter med å vise en sovende mann, og en stemme informerer om at 

”I kveld vil John dø i søvne. Han er komfortabel, varm, og har familien ved sin side”. Når 

bildet zoomer ut kan man se at han kjører langs en motorvei, med familien som passasjerer. 

Bilen kjører så inn i siderabatten og snurrer rundt, med påfølgende støyeffekter fra 

kollisjonen. Scenen fokuserer på hvordan bilen skades, men viser ikke personskadene. Filmen 

avsluttes med teksten ”THINK: Don’t drive tired”. I tillegg ble det etter denne teksten klipt 

inn et bilde med teksten ”Søvnig bak rattet? Stopp og sov i 15 minutter”. Dette ble gjort for at 

deltakerne i studien skulle få en spesifikk og klar responsanbefaling. 

 

I den klipte versjonen var scenen som viste bilen idet den snurret rundt redigert bort, og 

filmen avsluttet med å vise bilen liggende på taket på motorveien. Bildet med den norske 

anbefalingen ble klipt inn også i denne versjonen. 

 

Filmene ble redigert ved hjelp av videoredigeringsprogrammet NeroVision Express 3. De 

originale versjonene av filmene kan bli sett på følgende linker: 

Film 1 (”Damage”): http://www.youtube.com/watch?v=SnKsaoGErnU 

Film 2 (”John”): http://www.youtube.com/watch?v=PA0FRpbJt1s 
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Effektmål 

De fleste spørsmålene var basert på tidligere benyttede målinger av Riise (2006), Nordbakke 

(2004), og et spørreskjema formet på grunnlag av ”Theory of planned behavior” av Ajzen 

(2002), men ble noe endret for å i best mulig grad passe inn i studien og målingene rundt 

temaene sikkerhetsbeltebruk, og faren ved å kjøre bil i trett tilstand. Målvariablene var også 

gjennomgående basert på hva de ulike teoretiske fryktmodellene hevder er sentrale faktorer 

ved fryktanbefalende budskap (oppfattet ”alvorlighetsgrad”, ”sårbarhet”, 

”responseffektivitet”, og ”mestringstro”). 

 

Karakterisering av filmen 

Deltakerne ble bedt om å karakterisere kampanjefilmene ut fra fem bipolare 7-punktsskalaer: 

”dårlig – bra”, ”kjedelig – interessant”, ”overdrevet – realistisk”, ”manipulerende – 

overbevisende” og ”svak – sterk”. Disse målene er basert på tidligere benyttede mål av Riise 

(2006). 

 

Emosjonell aktivering 

Deltakerne vurderte i hvilken grad de følte at filmen hadde fremkalt 13 ulike følelser, på en 

skala fra ”ikke i det hele tatt” (1) til ”i sterk grad” (7). Ved hjelp av faktoranalyse (tabell 2.2) 

ble det trukket ut tre faktorer som viste seg å forklare 71 % av den totale variansen til 

variablene. Det ble derfor dannet tre faktorbaserte skalaer, der provokasjon ble målt av fire 

emosjoner; ”sinne”, ”forargelse”, ”irritasjon” og ”ble provosert” (α=.87). Faktoren 

fryktaktivering besto av variablene ”bekymring”, ”frykt” og ”engstelse” (α=.89). Den siste 

faktoren besto av ”spenning”, ”overraskelse”, ”ble sjokkert” og ”ble interessert”, og fikk 

navnet nyhetsverdi (α=.803). Emosjonen ”kvalme” ble ekskludert på grunn av lav 

gjennomsnittsverdi og lav spredning, mens ”ubehag” hadde ladninger til alle de tre faktorene 

og ble målt for seg selv. Disse målene er basert på tidligere benyttede mål av Riise (2006). 

 

Personlig relevans 

Målvariabelen ”personlig relevans” ble dannet på teoretisk grunnlag av tre variabler som på 

en 7-punkts Likert skala fra ”stemmer ikke i det hele tatt” (1) til ”stemmer godt” (7) målte i 

hvilken grad man under filmen ”tenkte at dette kunne ha skjedd meg”, ”tenkte at dette kunne 

ha skjedd noen som står meg nær”, og om deltakerne ”syntes at filmen angikk meg personlig” 

(α=.77).  
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Farekontroll – adaptive/passende mestringsstrategier  

Variabelen ”farekontroll” eller ”adaptive/passende mestringsstrategier” ble på teoretisk 

grunnlag dannet av tre variabler som målte, fra ”stemmer ikke i det hele tatt” (1) til ”stemmer 

godt” (7), i hvilken grad deltakerne ”tenkte på innholdet i filmen”, ”tenkte på hvordan jeg kan 

unngå å havne i samme situasjon”, og ”tenkte at jeg i fremtiden må handle slik at jeg unngår å 

komme i samme situasjon” (α=.789). Disse målene er basert på tidligere benyttede mål av 

Riise (2006). 

 

Fryktkontroll – maladaptive/ upassende mestringsstrategier 

Målvariabelen fryktkontroll (eller ”maladaptive/upassende mestringsstrategier”) ble på 

teoretisk grunnlag dannet av to variabler som målte på en skala fra ”stemmer ikke i det hele 

tatt” (1) til ”stemmer godt” (7) om man ”tenkte på helt andre ting”, eller om man ”tenkte at 

filmen bare var noe tull” (α=.63). Målene er basert på tidligere benyttede mål av Riise (2006). 

 

Annet 

I tillegg ble det lagt til et åpent spørsmål i spørreskjemaene der deltakerne kunne komme med 

tilleggskommentarer om forhold rundt filmene som de følte ikke ble dekt av spørsmålene i 

spørreskjemaene. Dette ble gjort for å fange opp om deltakerne reagerte på at de redigerte 

versjonene ikke var ”autentiske”. 

 

Klar responsanbefaling 

I hvilken grad deltakerne følte at de fikk en klar anbefaling i filmen ble målt ved at de 

vurderte ”synes du budskapet i filmen ga deg en klar anbefaling om hva du bør gjøre?” på en 

skala fra ”ikke i det hele tatt”(1) til ”ja, i stor grad” (7).   

 

Oppfattet alvorlighetsgrad (”severity”) 

Hvor alvorlig deltakerne oppfattet det å komme ut for en lignende ulykke som de ble 

eksponert for i filmen ble målt ved at de vurderte ”hvis du kommer ut for en lignende ulykke, 

hvor alvorlig skadet tror du at du hadde blitt?”, som ble målt på en 7-punkts Likert-skala fra 

”ikke skadet i det hele tatt” (1) til ”svært alvorlig skadet/drept” (7).  

 

Oppfattet sårbarhet – for seg selv og andre (”susceptibility”) 

Oppfattet sårbarhet ble målt på to variabler; ”hvor bekymret er du for at du skader deg selv i 

en lignende trafikkulykke?”, og ”hvor bekymret du for at du kan skade andre i en lignende 
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trafikkulykke?”. Begge variablene ble målt på en skala fra ”ikke bekymret i det hele tatt” (1) 

til ”svært bekymret” (7). 

 

Responseffektivitet 

Hvor effektive deltakerne mente de anbefalte responsene i filmene var ble målt ved at 

deltakerne vurderte hvor sannsynlig det var, på en skala fra ”svært usannsynlig” (1) til ”svært 

sannsynlig” (7), at ”du skader deg selv i en trafikkulykke hvis du ikke bruker setebelte?” (film 

1), og at ”man skader seg selv hvis man kjører når man er trøtt” (film 2). Deltakerne vurderte 

også (på den samme skalaen) ”hvor sannsynlig er det at du skader andre som sitter i bilen i en 

trafikkulykke, om du ikke bruker setebelte” (film 1), og ”hvor sannsynlig er det at du skader 

andre hvis du kjører når du er trøtt?” (film 2). I tilegg ble gruppene som så film 2 (”John”) 

bedt om å vurdere effektiviteten av å ”stoppe og ta en blund” på en skala fra ”svært lite 

effektivt” (1) til ”svært effektivt” (7). Disse spørsmålene var basert på tidligere benyttede mål 

av Riise (2006) og Nordbakke (2004). 

  

Oppfattet atferdskontroll/”mestringstro” 

Oppfattet atferdskontroll for gruppene som så film 1 (”Damage”) ble målt ved at deltakerne 

vurderte på en skala fra ”helt uenig” (1) til ”helt enig” (7) om det var lett å glemme å ta på seg 

setebelte ”i baksetet i bil”, ”i taxi” og ”når du tar bussen”. I tillegg ble det målt, på en skala fra 

”uproblematisk” (1) til ”problematisk” (7), i hvilken grad de syntes det var problematisk å 

bruke sikkerhetsbelte ”når jeg sitter på i bil”, ”når jeg tar taxi” og ”når jeg tar bussen, og 

denne har setebelte”. For gruppene som så film 2 (”John”) ble oppfattet atferdskontroll målt 

ved at deltakerne vurderte om de ”ville ha klart å holde seg våken bak rattet selv om de var 

trette”, og om ”de fleste klarer å ta seg sammen og holde seg våkne en stund, selv om de er 

trette bak rattet”, på en Likert-skala fra ”svært usannsynlig” (1) til ”svært sannsynlig” (7). 

Disse målene ble formet på grunnlag av tidligere benyttede mål av Ajzen (2002).. 

 

Atferdsintensjoner  

Intensjoner for de som så film 1 (”Damage”) ble målt ved at gruppene vurderte hvor 

sannsynlig de trodde det var at de ville bruke sikkerhetsbelte ”hver gang de var i bil”, ”hver 

gang de tok taxi” og ”hver gang de tok buss”, på en skala fra ”svært usannsynlig” (1) til 

”svært sannsynlig” (7). Intensjoner om å bruke sikkerhetsbelte i buss og taxi ble slått sammen 

til variabelen ”intensjoner om sikkerhetsbeltebruk i buss og taxi”.  
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For gruppene som så film 2 (”John”) ble intensjoner målt ut fra hvor sannsynlig de antok at 

det var at de ville bedt sjåføren om å stoppe og ”ta en dupp” hvis han/hun åpenbart var trøtt, 

”når det er to timer igjen til reisemålet”, ”når det er en halvtime igjen til reisemålet”, og ”når 

det bare er en kort tur”, på en skala fra ”svært usannsynlig” (1) til ”svært sannsynlig” (7). 

Disse målene ble formet på grunnlag av Ajzen (2002). 

 

Holdninger/moralsk norm  

Holdninger for gruppene som så film 1 (”Damage”) ble målt ved at deltakerne vurderte på en 

7-punkts skala fra ”helt uenig” (1) til ”helt enig” (7) om det var i orden å la være å bruke 

sikkerhetsbelte ”i baksetet i bil”, ”når man tar taxi” og ”når man tar bussen”. Variablene som 

målte holdninger til sikkerhetsbeltebruk i buss og taxi ble slått sammen til en målvariabel ”om 

det er i orden å droppe sikkerhetsbelte i buss og taxi”. For gruppene som så film 2 (”John”) 

ble holdninger målt ved at deltakerne vurderte om ”det er i orden at man kjører selv om man 

føler seg trett og uopplagt”, og ”om det er riktig å forsikre seg om at man er tilstrekkelig 

våken og opplagt når man kjører bil”. Variablene ble målt på en skala fra ”helt uenig” (1) til 

”helt enig” (7). Disse målene ble formet på grunnlag av Ajzen (2002). 

 

Negative følelser  

Negative følelser ble for deltakerne som ble eksponert for film 1 (”Damage”) målt ved at de 

vurderte hva slags følelser de ville oppleve om de skulle droppe sikkerhetsbelte. Følelsene 

”redd”, ”utrygg” og ”bekymret” ble slått sammen til et fellesmål, ”negative følelser”, der hver 

av variablene ble målt på en skala fra ”svært usannsynlig” (1) til ”svært sannsynlig” (7). 

Graden av negative følelser ble målt likedan for gruppene som så film 2 (”John”), ved at 

deltakerne også her vurderte om de ville bli ”redd”, ”utrygg” og ”bekymret” hvis de under en 

kjøretur merket at de hadde duppet av et par sekunder. Disse målene ble formet på grunnlag 

av Ajzen (2002). 

 

Nøytrale følelser/likegyldighet 

For deltakerne som så film 1 (”Damage”) ble graden av nøytrale følelser eller likegyldighet 

målt ved at de vurderte hvor sannsynlig det var at de ville føle seg ”uberørt” eller ”likegyldig” 

på en skala fra ”svært usannsynlig” (1) til ”svært sannsynlig” (1), hvis de skulle la være å 

bruke sikkerhetsbelte. Disse to variablene ble slått sammen til et fellesmål, ”likegyldighet”. 

Graden av opplevd likegyldighet for gruppene som så film 2 (”John”) ble målt på de samme 

to følelsene ”uberørt” og ”likegyldig”, i tillegg til at de vurderte hvor sannsynlig det var at de 
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ville føle seg ”som vanlig” hvis de under en kjøretur skulle merke at de hadde duppet av et 

par sekunder. Disse målene ble formet på grunnlag av Ajzen (2002). 

 

Faktisk atferd 

Faktisk atferd for de som så film 1 (”Damage”) ble målt ved at deltakerne på en skala fra 

”aldri” (1) til ”alltid” (5) svarte på hvor ofte de brukte bilbelte når ”du sitter på i bil bare en 

kort tur”, og ”du sitter i baksetet i bil”. Disse to variablene ble slått sammen til et fellesmål, 

”sikkerhetsbeltebruk i bil”. I tillegg vurderte de på den samme skalaen hvor ofte de brukte 

sikkerhetsbelte ”i taxi” og ”når du tar bussen”. Disse to variablene ble slått sammen til en 

fellesvariabel, ”sikkerhetsbeltebruk i buss og taxi”. 

 

For gruppene som så film 2 (”John”) ble faktisk atferd målt ved at deltakerne svarte på en 

skala fra ”aldri” (1) til ”alltid” (5) hvor ofte de kjørte selv om følte seg veldig trøtte ”når det 

bare er en kort tur”, ”vanligvis”, og hvis det ”bare er et kvarter igjen til reisemålet”. Disse tre 

variablene ble slått sammen til et fellesmål, ”faktisk atferd”. 

Disse variablene ble utformet på grunnlag av Ajzen (2002) og Nordbakke (2004). 

 

Forskningsetiske forhold 

Begge filmene inneholdt til dels sterke scener, og i særlig grad ble det antatt at film 1 

(”Damage”) kunne bli oppfattet som ubehagelig for deltakerne i eksperimentet. Alle som 

deltok i eksperimentet ble imidlertid på forhånd informert om at noen av filmene inneholdt 

sterke scener, og de ble også opplyst om at de kunne trekke seg underveis om de følte for det. 

 

Videre ble det i infoskrivet (se vedlegg) som alle deltakerne fikk utdelt opplyst om at vi var 

tilgjengelige etter eksperimentet om noen hadde behov for oppfølging. I formildende retning 

var filmene tidligere blitt benyttet i forbindelse med tv-kampanjer i Irland og Storbritannia, 

noe som talte for at filmene ikke ville skape mer ubehag/frykt enn tolerabelt. 
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Resultater 
 

Statistisk analyse 
 
Programvaren som ble brukt ved utregningen av resultatene var SPSS 16.0. Det ble benyttet 

toveis Anova for å undersøke effektforskjeller mellom de originale og de klipte versjonene, 

mellom film 1 (”Damage”) og film 2 (”John”), og mellom menn og kvinner. Ved kategorien 

”emosjonell aktivering” ble det utført en faktoranalyse med Varimax rotering, der det ble 

trukket ut tre faktorer, ”provokasjon”, ”fryktaktivering” og ”nyhetsverdi”.  

 

Gruppeforskjeller mellom originale og klipte versjoner 
 

Karakterisering av filmen 
 

 
Figur 3.1 – gjennomsnittlig verdi på karakterisering av filmene etter film og versjon 
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Figur 3.1 viser at den originale versjonen av film 1 (”Damage”) lå høyere enn de andre 

versjonene på alle de fem variablene, bortsett fra variabel 3 (”overdrevet – realistisk”), der 

både den originale og den klipte versjonen av film 2 (”John”) oppnådde like høy score. Man 

kan også se en gjennomgående tendens til at begge de originale versjonene fikk høyere score 

enn de klipte versjonene. 

 

Dårlig - bra 
Når det gjaldt vurderingene deltakerne gjorde av filmene på skalaen fra ”dårlig” (1) til ”bra” 

(7) så viste resultatene fra filmene samlet at de originale versjonene [M = 5.4 (SD = 1.28)] i 

signifikant grad [F(1,87) = 10.97, p<.01] oppnådde høyere score enn de klipte versjonene [M 

= 4.5 (SD = 1.5)]. Forskjellen i score mellom original og klipt versjon av film 1 (”Damage”) 

var særlig tydelig, mens forskjellen i score mellom original [M = 4.9 (SD = 1.16)] og klipt 

versjon [M = 4.4 (SD = 1.73)] av film 2 (”John”) ikke var statistisk signifikant.  

 

Resultatene viste videre at film 1 (”Damage”) [M = 5.37 (SD =1.38)] ble vurdert som noe 

bedre enn film 2 (”John”) [M = 4.75 (SD = 1.42)], men ikke i signifikant grad.  

 

Det var også en svak tendens til at kvinnene [M = 5.2 (SD =1.3)] vurderte filmene som bedre 

enn mennene [M = 4.5 (SD = 1.56)], men denne forskjellen var heller ikke signifikant. 

 

Kjedelig - interessant 

På skalaen fra ”kjedelig” (1) til ”interessant” (7) viste resultatene at de originale versjonene 

[M = 5.2 (SD = 1.23)] ble vurdert som mer interessante enn de klipte versjonene [M = 4.65 

(SD = 1.52)], en effektforskjell som oppnådde signifikant verdi [F (1,86) = 4.38, p<.05]. 

 

Resultatene viste videre at film1 (”Damage”) ble vurdert som mer interessant enn film 2 

(”John”) i sterk signifikant grad [F(1,86) = 14.36, p<.001].  

 

Det ble også funnet en signifikant kjønnsforskjell [F (1,86) = 5.05, p<.05)], ved at kvinnene 

[M = 5.16 (SD = 1.26)] vurderte filmene som mer interessante enn mennene [M = 4.29 (SD 

=1.6)]. 
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Overdrevet - realistisk 

Resultatene fra gruppene som ble eksponert for film 1 (”Damage”) viste at den originale 

filmen [M = 5.46 (SD = 1.79)] i signifikant grad [F (1,40) = 4.28, p<.05)] ble vurdert som mer 

realistisk enn den klipte versjonen [M = 4.5 (SD =1.6)]. Resultatene fra begge filmene samlet 

viste imidlertid ikke en signifikant effektforskjell mellom de originale og de klipte versjonene, 

selv om det fortsatt var en tendens til at de originale filmene [M = 5.47 (SD = 1.54)] ble 

oppfattet som mer realistiske enn de klipte versjonene [M = 5.09 (SD = 1.36)]. 

 

Resultatene viste ingen kjønnsforskjeller på denne variabelen. Det var imidlertid en svak 

tendens til at film 2 (”John”) [M = 5.52 (SD = 1.17)] ble vurdert som mer realistisk enn film 1 

(”Damage”) [M = 5.12 (SD = 1.7)], men ikke i signifikant grad.. 

 

Manipulerende - overbevisende 

Resultatene fra både film 1 og 2 samlet viste at de originale versjonene [M = 5.21 (SD = 

1.51)] ble sett på som mer overbevisende enn de klipte versjonene [M = 4.55 (SD = 1.18)], 

forskjellen var imidlertid ikke helt signifikant [F(1,86) = 3.26, p =.075].  

 

Resultatene viste en svak tendens til at film 1 (”Damage”) ble sett på som mer overbevisende 

enn film 2 (”John”), men ikke i signifikant grad. Det ble imidlertid funnet en 

interaksjonseffekt mellom film og kjønn som nesten oppnådde signifikant verdi [F(1,86) = 

3.78, p =.055]. Denne interaksjonseffekten skyldtes at det var en tendens til at mennene 

vurderte film 2 (”John”) som mer overbevisende enn film 1 (”Damage”), mens kvinnene 

vurderte film 1 (”Damage”) som mer overbevisende enn film 2 (”John”). 

 

Samlet sett var ikke kjønnsforskjellen signifikant, men blant gruppene som ble eksponert for 

film 1 (”Damage”) viste resultatene at kvinnene [M = 5.3 (SD = 1.37)] i sterkere grad enn 

mennene [M = 3.5 (SD = 1.0)] oppfattet filmene som overbevisende, en forskjell som i nær 

grad oppnådde statistisk signifikans [F (1,39) = 3.75, p =.061]. 

 

Svak - sterk 

Resultatene fra begge filmene samlet viste at de originale versjonene [M = 5.7 (SD = 1.25)] i 

signifikant grad [F (1,87) = 34.78, p<.001] ble oppfattet som sterkere enn de klipte versjonene 

[M = 4.47 (SD = 1.78)]. 
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Resultatene viste videre at film 1 (”Damage”) [M = 5.67 (SD = 1.66)] i signifikant grad 

[F(1,87) = 10.19, p<.05] ble vurdert til å være sterkere enn film 2 (”John”) [M = 4.77 (SD = 

1.4)], og scoren hos kvinnene [M = 5.47 (SD = 1.36)] var også i signifikant grad [F (1,87) = 

10.5, p<.05] høyere enn hos mennene [M = 4.18 (SD = 2.0)].  

 

Det ble dessuten funnet en signifikant interaksjonseffekt mellom gruppe (original/klipt 

versjon) og kjønn [F(1,87) = 17.29, p<.01]. Denne interaksjonseffekten var et utslag av at 

mens kvinnene vurderte de originale og klipte versjonene til å være omtrent like sterke, så var 

det en tydelig forskjell blant mennene, som vurderte de klipte versjonene som betydelig 

svakere enn de originale filmene. 

 

Oppsummert så viste resultatene dermed at de originale versjonene fikk høyere score enn de 

klipte versjonene på hver av de 5 variablene, og det ble funnet signifikante effektforskjeller 

ved at originalversjonene ble oppfattet som bedre, mer interessante og sterkere enn de klipte 

versjonene. Som figur 3.1 illustrerer så var den originale versjonen av film 1 (”Damage”) 

jevnt over vurdert høyere på alle variablene, bortsett fra på variabelen ”overdrevet – 

realistisk”.  

 

Film 1 (”Damage”) oppnådde signifikant høyere score enn film 2 (”John”) ved at den ble 

vurdert som mer interessant og sterk, og det var en svak tendens til at den også ble vurdert 

som bedre og mer overbevisende enn film 2 (”John”), mens film 2 (”John”) fikk en noe 

høyere score enn film 1 (”Damage”) når det gjaldt vurderingen av hvor realistiske filmene 

var. Videre viste det seg at kvinnene fikk høyere score enn mennene på alle de fem 

variablene, og det ble funnet signifikante kjønnsforskjeller ved at kvinnene vurderte filmene 

som mer interessante og sterkere enn mennene.  

 

Det ble også funnet en signifikant interaksjonseffekt mellom gruppe (original/klipt versjon) 

og kjønn på variabelen svak/sterk, som skyldtes at kvinnene vurderte de originale og de klipte 

versjonene som omtrent like sterke, mens mennene vurderte de originale versjonene som 

betydelig sterkere enn de klipte versjonene. Resultatene fra variabelen ”manipulerende – 

overbevisende” viste en interaksjonseffekt mellom film og kjønn som ikke oppnådde 

signifikant verdi, men som viste at det var en tendens til at mennene vurderte film 2 (”John”) 

som mest overbevisende, mens kvinnene fant film 1 (”Damage”) mer overbevisende enn film 

2. 
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Emosjonell aktivering 

Tabell 3.1 – Faktoranalyse av 13 fremkalte følelser, Varimax rotasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Faktor   
 F1 F2 F3 
Irritasjon .891 - - 
Forargelse .834 - - 
Sinne .696 - - 
Provosert .678 - .376 
Kvalme .371 - - 
Engstelse - .892 - 
Frykt - .838 - 
Bekymring - .710 - 
Ubehag .313 .480 .339 
Ble sjokkert - - .920 
Overraskelse - - .846 
Ble interessert - .386 .548 
Spenning - - .367 
Eigenvalue: 2,801 2,626 2,351 
Forklart varians (%): 21,5 20,2 18,1 
Cronbachs alpha (α): .87 .89 .80 

 
 
Forsøkspersonene vurderte i hvilken grad filmen aktiverte 13 ulike følelser på en skala fra 

”ikke i det hele tatt” (1) til ”i stor grad” (7). Tabell 3.1 viser resultatene av faktoranalysen av 

de 13 variablene. Det ble trukket ut tre faktorer som til sammen forklarte 71 % av den totale 

variansen. Emosjonene ”irritasjon”, ”forargelse”, ”sinne” og ”ble provosert” ble på grunnlag 

av faktoranalysen samlet i faktoren provokasjon (α =.87). ”Engstelse”, ”frykt” og 

”bekymring” dannet faktoren fryktaktivering (α =.89), og den tredje faktoren nyhetsverdi 

ble dannet av ”ble sjokkert”, ”overraskelse”, ”ble interessert” og ”spenning” (α=.80). 

Emosjonen ”kvalme” ble utelatt på grunn av lav gjennomsnittsverdi og lav spredning, mens 

”ubehag” ble målt for seg selv siden den ladet til alle faktorene. De tre faktorskårene var 

moderat korrelert, fra .27 til .44. 

 

Provokasjon 

Resultatene fra begge filmene samlet på faktorskåren til provokasjon viste ingen signifikante 

forskjeller mellom de originale og de klipte versjonene. Blant gruppene som så film 2 

(”John”) så var det en tendens til at de som så den originale versjonen [M = 2.25 (SD = 1.24)] 

rapporterte en høyere score på denne provokasjonsfaktoren enn de som så den klipte 

versjonen [M =1.65 (SD =.83)], men ikke tilstrekkelig til at det ble oppnådd statistisk 

signifikans. Resultatene filmene imellom viste at Film 1 (”Damage”) fikk høyere score på 
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denne faktoren enn film 2 (”John”), en forskjell som akkurat nådde signifikant verdi [F(1,88) 

= 4.01, p=.049]. Det var ingen kjønnsforskjeller når det gjaldt oppfattet provokasjon. 

 

Fryktaktivering 

   
Figur 3.2 – Gjennomsnittlig verdi på fryktaktivering etter film og versjon 

 

Figur 3.2 illustrerer at gjennomsnittsscoren på faktoren fryktaktivering var klart høyere for 

de originale versjonene enn de klipte versjonene, og resultatene viste at de originale filmene 

[M = 4.86 (SD = 1.44)] i signifikant grad [F (1,88) = 4.69, p<.05] fikk høyere score på denne 

faktoren enn de klipte versjonene [M = 3.99 (SD = 1.38)]. Man kan også se at begge filmene 

følger det samme mønsteret ved at scoren synker fra den originale til den klipte versjonen, og 

at filmene ble vurdert til å være omtrent like fryktvekkende, dermed var det ingen signifikant 

forskjell mellom film 1 (”Damage”) og film 2 (”John). 

 

Resultatene viste en signifikant kjønnsforskjell [F (1,88) = 5.75, p=.019] ved at kvinnene [M 

= 4.7 (SD = 1.36)] uttrykte sterkere frykt enn mennene [M =3.7 (SD =1.68)]. 

Kjønnsforskjellen blant de som så film 2 (”John”) var imidlertid ikke helt signifikant selv om 

resultatene også her viste at kvinnene [M = 3.5 (SD =.88)] fikk høyere score enn mennene [M 

= 2.8 (SD = 1.4)]. 
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Nyhetsverdi 

Resultatene viste en tendens til at de originale filmene [M = 3.66 (SD = 1.27)] fikk en noe 

høyere score på faktoren nyhetsverdi enn de klipte versjonene [M = 2.96 (SD = 1.46)], men 

effektforskjellen var ikke sterk nok til å oppnå statistisk signifikans. Det ble ikke funnet noen 

signifikante effektforskjeller mellom filmene på denne faktoren, og heller ingen 

kjønnsforskjell.  

 

Ubehag  

 
Figur 3.3 – Gjennomsnittlig verdi på ubehag etter film og versjon 

 

Figur 3.3 illustrerer en klar tendens for begge filmene, og spesielt for film 2 (”John”), at de 

originale versjonene skapte mer ubehag enn de klipte versjonene, og resultatene fra filmene 

samlet viste at de originale filmene [M = 5.1 (SD = 1.54)] i signifikant grad [F(1,88) = 7.72, 

p<.01] vekte sterkere ubehag enn de klipte versjonene [M = 3.88 (SD = 1.8)].  

Resultatene viste ingen signifikante forskjeller mellom filmene på denne variabelen, selv om 

vi av figuren kan se en tendens til at film 1 (”Damage”) vekte mer ubehag enn film 2 (”John”) 

når man sammenligner de klipte versjonene. Interaksjonseffekten mellom film og gruppe var 

imidlertid heller ikke signifikant. 
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Resultatene fra begge filmene samlet viste kun en svak tendens til at kvinnene [M = 4.72 (SD 

= 1.77)] opplevde mer ubehag enn mennene [M = 4.29 (SD = 1.6)], men blant gruppene som 

ble eksponert for film 1 (”John”) var imidlertid kvinnenes score [M = 5.0 (SD = 1.8)] såpass 

mye høyere enn mennenes score [M =3.25 (1.5)] at kjønnsforskjellen nær nådde statistisk 

signifikans [F (1,41) = 3.7, p =.062]. 

 

Oppsummert viser altså resultatene at de originale filmene fikk høyere score enn de klipte 

versjonene både når det gjaldt fryktaktivering, nyhetsverdi og ubehag, der forskjellene i frykt 

og ubehag var statistisk signifikante. Forskjellen mellom de originale og de klipte versjonene 

når det gjaldt provokasjon var imidlertid liten.  

Sammenligninger mellom filmene viste at film 1 (”Damage”) i signifikant grad fikk høyere 

score på faktoren provokasjon enn film 2 (”John”). Filmene oppnådde omtrent samme score 

på fryktaktivering og nyhetsverdi, mens det var en tendens til at film 1 (”Damage”) ble 

vurdert som noe mer ubehagelig enn film 2 (”John”), men ikke i signifikant grad. 

Det viste seg å være en signifikant kjønnsforskjell på faktoren fryktaktivering, ved at 

kvinnene rapporterte om sterkere frykt enn mennene. Kvinnene rapporterte også om sterkere 

grad av ubehag enn mennene, men ikke i signifikant grad. 
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Frykt/farekontroll og personlig relevans 

 
Figur 3.4 – Gjennomsnittlig verdi på personlig relevans, ”adaptive strategies” og 

”maladaptive strategies” etter film og versjon 

 

Figur 3.4 illustrerer at hver enkelt av filmversjonene oppnådde tilnærmet lik score på 

variablene ”personlig relevans” og ”adaptive strategies”, som begge oppnådde en langt høyere 

score enn ”maladaptive strategies”. Man kan også se at de originale versjonene (med 

helstrukne linjer) har en større kontrast (enn de klipte versjonene) mellom scoren på ”adaptive 

strategies” i forhold til ”maladaptive strategies”. Dette tyder på at de originale versjonene 

oppnådde bedre effekt enn de klipte versjonene på disse variablene, siden det er ønskelig å 

oppnå høy grad av ”adaptive strategies”, men liten grad av ”maladaptive strategies” hos 

mottakerne..  
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Personlig relevans 

Resultatene av begge filmene samlet viste at de originale versjonene [M = 4.9 (SD = 1.25)] i 

signifikant grad [F(1,88)= 5.4, p<.05] ble vurdert til å ha større personlig relevans enn de 

klipte versjonene[M = 4.2 (SD = 1.34)].  

Sammenligningene av filmene viste at film 2 (”John”) [M = 4.7 (SD = 1.72)] ble oppfattet 

omtrent akkurat like personlig relevant som film 1 (”Damage”) [M = 4.56 (SD = 1.48)], dvs. 

ingen signifikant forskjell mellom filmene. Kjønnsforskjellen var også liten og ikke statistisk 

signifikant. 

 

Farekontroll - Adaptive (”passende”) mestringsstrategier 

Resultatene fra begge filmene samlet viste at de originale filmene [M = 5.38 (SD = 1.3)] i 

sterk signifikant grad [F (1,88) = 9.8, p<.01] oppnådde høyere score på ”passende 

mestringsstrategier” i forhold til de klipte versjonene [M = 4.7 (SD = 1.3)]. Analysert hver for 

seg var det imidlertid bare resultatene fra film 2 (”John”) som viste en signifikant forskjell 

[F(1,44) = 4,171, p<.05] mellom den originale versjonen [M = 5.1 (SD = 1.1)] og den klipte 

versjonen [(M = 4.37 (SD = 1.49)].  

Resultatene viste ingen signifikante forskjeller mellom film 1 (”Damage”) og film 2 (”John”), 

og kjønnsforskjellen var heller ikke signifikant. 

Det ble imidlertid funnet en signifikant interaksjonseffekt [F(1,88) = 4.53, p<.05] mellom 

gruppe (original/klipt versjon) og kjønn, som skyldtes at selv om både mennene og kvinnene 

oppnådde omtrent lik score hos gruppene som så de originale filmene, så var det en tydelig 

forskjell blant de som så de klipte versjonene, der kvinnene fikk en høyere score enn mennene 

på målvariabelen ”farekontroll – adaptive mestringsstrategier”. 

 

Fryktkontroll - Maladaptive (”upassende”) mestringsstrategier 

Samlet viste resultatene at de klipte versjonene [M = 2.46 (SD = 1.3)] oppnådde signifikant 

[F(1,88) = 25.28, p<.001) høyere score på denne målvariabelen enn originalversjonene [M = 

1.56 (SD =.765)].  

Resultatene viste ingen signifikante forskjeller mellom film 1 (”Damage”) og film 2 (”John”). 

Det var en tendens til at mennene [M = 2.29 (SD = 1.35)] fikk høyere score på denne 

variabelen enn kvinnene [M = 1.8 (SD = 1.0)], men denne forskjellen var ikke signifikant. 

Imidlertid viste resultatene også på denne variabelen en signifikant interaksjonseffekt mellom 

gruppe (original/klipt versjon) og kjønn [F(1,88) = 8.7, p<.01], og av resultatene kunne man 

se at selv om både menn og kvinner som så de originale filmene oppnådde en tilnærmet lik 

 52 



lav score, så var det en kraftig økning i den mannlige scoren blant de som så de klipte 

versjonene, mens det kun var en svak økning hos kvinnene som så de klipte versjonene. 

 

Oppsummert viste resultatene dermed at de originale filmene fikk signifikant høyere score på 

både ”personlig relevans” og ”adaptive strategies” (adaptive/passende mestringsstrategier) i 

forhold til de klipte versjonene. De klipte versjonene oppnådde derimot en signifikant høyere 

score på ”maladaptive strategies” (maladaptive/upassende mestringsstrategier). 

Samlet sett viste resultatene ingen signifikante effektforskjeller mellom filmene, siden begge 

filmene viste seg å oppnå tilnærmet de samme verdiene på hver av disse variablene. 

 

Det var en liten tendens til at mennene fikk høyere score på målvariabelen ”maladaptive 

strategies” enn kvinnene, men forskjellen var ikke signifikant. Imidlertid viste det seg å være 

en signifikant interaksjonseffekt mellom gruppe og kjønn på denne variabelen, og resultatene 

viste at graden av ”farekontroll – adaptive mestringsstrategier” var tilnærmet lik mellom 

menn og kvinner som så de originale versjonene, mens kvinnene som så de klipte versjonene 

rapporterte en langt høyere score enn mennene i de samme gruppene. Det var også en 

signifikant interaksjonseffekt mellom gruppe og kjønn på variabelen ”fryktkontroll – 

maladaptive mestringsstrategier”, og igjen kunne man av resultatene se at mens menn og 

kvinner som så de originale versjonene fikk en tilnærmet lik score, så var det en betydelig 

kjønnsforskjell blant gruppene som så de klipte versjonene. Her viste det seg at mennene fikk 

en langt høyere score enn kvinnene på variabelen ”fryktkontroll – maladaptive 

mestringsstrategier”. 

 

Annet 

20 av de 88 deltakerne valgte å komme med kommentarer i det åpne spørsmålet i skjemaet. 

Dette spørsmålet ble opprinnelig lagt til å for å fange opp om noen reagerte på at de redigerte 

filmene var klipt, eller at de følte at noe ”manglet” i disse versjonene. Ingen av kommentarene 

gikk imidlertid på dette. Kommentarene var svært delte, der de samme filmversjonene fikk 

kommentarer som ”bra at den var så realistisk” og ”filmen var altfor overdrevet”. 
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Alvorlighet og sårbarhet 
 

 
Figur 3.5 – Gjennomsnittlig score på alvorlighet, sårbarhet – seg selv, og sårbarhet – 

andre etter film og versjon 

 

Figur 3.5 illustrerer at de fire versjonene fikk en tilnærmet lik score på ”alvorlighetsgrad”, 

med et unntak av originalversjonen av film 2 (”John”) som ligger noe over de andre 

versjonene. På variablene som målte sårbarhet kan man se at den klipte versjonen av film 1 

(”Damage”) fikk høyest score av de fire versjonene, spesielt på variabelen ”sårbarhet – 

andre”. 

 
Anbefaling 

Det var ingen signifikante forskjeller verken mellom grupper, filmer og kjønn når det gjaldt 

vurderingen av om filmene ga klare anbefalinger om hva en burde gjøre. 
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Alvorlighet (”severity”) 

Samlet sett viste resultatene at deltakerne som så de originale filmene [M = 6.19 (SD =.992)] i 

signifikant grad [F(1,88) = 5.93, p<.05] vurderte det som mer alvorlig å komme ut for en 

lignende ulykke som de ble vist i filmen, enn deltakerne som så de klipte versjonene [M = 

5.79 (SD = 1.15)].  

Resultatene viste videre at gruppene som så film 2 (”John”) fikk en noe høyere score på denne 

variabelen [M = 6.25 (SD =.87)] enn de som så film 1 (”Damage”) [M = 5.82 (SD = 1.2)], 

men forskjellen oppnådde ikke statistisk signifikans.  

 

Det var en klar tendens til at kvinnene [M = 6.17 (SD = 1.01)] generelt vurderte 

alvorlighetsgraden som høyere enn mennene [M = 5.47 (SD = 1.13)], og denne forskjellen var 

sterkt signifikant [F(1,88) = 8.1, p<.01]. Analysert hver for seg viste resultatene imidlertid at 

det bare var film 2 (”John”) som oppnådde signifikante forskjeller mellom den originale og 

den klipte versjonen, og mellom menn og kvinner..   

 

Det var også en signifikant interaksjonseffekt mellom gruppe og kjønn [F(1,88) = 4.3, p<.05], 

som skyldtes at menn og kvinner fikk en tilnærmet lik score hos de som så de originale 

versjonene, men at det var en stor forskjell hos de som så de klipte versjonene, der mennene 

fikk en langt lavere score enn kvinnene. 

 

Sårbarhet (”susceptibility”) 

Resultatene viste ingen signifikante gruppeforskjeller mellom de originale filmene [M = 4.3 

(SD = 1.56)] og de klipte versjonene [M = 4.38 (M =1.67)] når det gjaldt vurderingen av 

”hvor bekymret er du for å skade deg selv i en lignende trafikkulykke”. 

 

Sammenligninger mellom film 1 (”Damage”) og film 2 (”John”) viste heller ingen 

signifikante forskjeller, siden begge filmene oppnådde tilnærmet identisk score. Resultatene 

viste videre en tendens til av kvinnene [M = 4.48 (SD = 1.58)] var mer bekymret for å skade 

seg selv i en lignende ulykke enn mennene [M = 3.71 (SD = 1.57)], men forskjellen var ikke 

signifikant. 

 

Når det gjaldt sårbarhetsvariabelen som målte om deltakerne var ”bekymret for å skade andre 

i en lignende ulykke”, så var det en tendens til at gruppene som så de klipte versjonene [M = 
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5.12 (SD = 1.68)] fikk høyere score enn de som så de originale filmene [M = 4.46 (SD = 

1.54)], men forskjellen var ikke statistisk signifikant.  

 

Resultatene viste ingen forskjell mellom film 1 (”Damage”) og film 2 (”John”) når det gjaldt i 

hvilken grad deltakerne var bekymret for å skade andre i en lignende ulykke, og kvinnenes 

score [M = 4.75 (SD = 1.62)] lå på samme nivå som mennenes score [M = 4.59 (SD = 1,66)], 

og dermed var det heller ingen signifikant kjønnsforskjell. 

 

Oppsummert så viste resultatene dermed at de originale filmene fikk en signifikant høyere 

score når det gjaldt vurderingen av alvorligheten ved å komme ut for en lignende ulykke som 

man fikk se i kampanjefilmen. Når det gjaldt sårbarhet (hvor bekymret en var for å skade seg 

selv i en lignende ulykke) viste resultatene ingen forskjeller mellom de originale og de klipte 

versjonene. Variabelen som målte i hvilken grad man var bekymret en for å skade andre i en 

lignende ulykke viste imidlertid en høyere score for de som fikk se de klipte versjonene, men 

denne forskjellen var ikke signifikant.  

 

Det var klare tendenser til at kvinnene fikk høyere score enn mennene, både når det gjaldt 

hvor bekymret de var for å skade seg selv i en lignende ulykke, og hvor alvorlig de vurderte 

det å komme ut for en lignende trafikkulykke som de fikk se i kampanjefilmen, der 

effektforskjellen i alvorlighetsgrad var signifikant. Det ble også funnet en signifikant 

interaksjonseffekt mellom gruppe (original/klipt versjon) og kjønn på variabelen 

”alvorlighetsgrad”, noe som skyldtes at menn og kvinner vurderte de originale filmene likt på 

denne variabelen, mens mennene hadde en langt lavere score enn kvinnene hos gruppene som 

så de klipte versjonene. Det var ingen forskjeller mellom film1 (”Damage” og film 2 (”John”) 

på noen av disse variablene. 

 

Responseffektivitet og oppfattet atferdskontroll 
 
Responseffektivitet 

Blant gruppene som så film 1 (”damage”) viste resultatene at forventet responseffektivitet 

blant deltakerne som så de originale filmene og deltakerne som så de klipte versjonene var 

omtrent identiske, og det var dermed ingen signifikant forskjell mellom gruppene.  
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Resultatene av forventet responseffektivitet blant gruppene som ble eksponert for film 2 viste 

også at de som så den originale filmen [M = 4.9 (SD = 1.3)] oppnådde nærmest identisk score 

som de som så den klipte versjonen [M = 4.6 (SD = 1.1)], på variablene som målte hvor 

sannsynlig det er at du skader deg selv eller andre hvis du kjører når du er trøtt. Men 

resultatene fra gruppene som så film 2 viste i tillegg at kvinnenes score [M = 5.01 (SD =.94)] 

overgikk mennenes score [M = 4.0 (SD = 1.5)] i signifikant grad [F(1,44) = 6.69, p=.013]. 

Når deltakerne som ble eksponert for film 2 (”John”) ble bedt om å vurdere effektiviteten av 

alternativet ”stoppe og ta en blund” (som var den anbefalte responsen i filmen) så ble denne 

responsen også sett på som like effektiv blant deltakerne som så den klipte versjonen [M = 

6.12 (SD =.993)] sammenlignet med de som så den originale filmen [M = 6.37 (SD =.926)].  

 

Oppfattet atferdskontroll/”Mestringstro” 

Blant de to gruppene som fikk se film 1 (”Damage”) ble oppfattet atferdskontroll målt ved å 

la deltakerne vurdere i hvilken grad de var enig i at det var lett å glemme å ta på seg 

sikkerhetsbelte i henholdsvis bil, taxi og buss. Det ble ikke funnet noen signifikante 

effektforskjeller mellom den originale filmen og den klipte versjonen når det gjaldt 

vurderinger om de mente det var lett å glemme sikkerhetsbelte verken i bil, eller taxi og buss.  

Det ble også målt i hvilken grad deltakerne syntes det var problematisk å benytte 

sikkerhetsbelte i bil, taxi og buss. Resultatene viste at gruppen som så den originale filmen [M 

= 1.1 (SD =.320)] vurderte det som omtrent like lite problematisk å benytte sikkerhetsbelte i 

bil som gruppen som så den klipte versjonen [M = 1.0 (SD = 0.0)], noe som dermed ikke 

utgjorde en signifikant effektforskjell. Vurderingene av hvor problematisk det var å benytte 

sikkerhetsbelte i buss og taxi viste også bare små forskjeller i score mellom de som så den 

originale filmen [M = 2.4 (SD = 1.43)] og den klipte versjonen [M =2.03 (SD = 1.05)].  

 

Gruppene som fikk se film 2 (”John”) vurderte oppfattet atferdskontroll ved å angi i hvilken 

grad de mente det var sannsynlig at de som sjåfør ville klare å holde seg våken selv om de var 

trette, og i hvilken grad de antok at de fleste sjåfører klarer å ta seg sammen og holde seg 

våkne en stund, selv om de er trøtte. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller mellom 

de som så den originale og den klipte versjonen. 

 

Når det gjaldt oppfattet responseffektivitet så viste resultatene altså ingen signifikante 

forskjeller mellom de som fikk se den originale og den klipte versjonen av film 1 

(”Damage”), og gruppene som fikk se film 2 (”John”) skilte seg heller ikke fra hverandre i 
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signifikant grad når det gjaldt vurderingen av effektiviteten til den anbefalte responsen 

(”stoppe og ta en blund”). Resultatene fra film 2 (”John”) viste imidlertid en signifikant 

kjønnsforskjell, der kvinnene vurderte det som mer sannsynlig enn mennene at man ville 

skade seg selv eller andre om man kjørte i trøtt tilstand. På variablene som målte oppfattet 

atferdskontroll viste resultatene heller ingen signifikante forskjeller mellom original og klipt 

versjon, verken hos de som så film 1 (”Damage”) eller film 2 (”John”). 

 

Intensjoner og holdninger 
 

Intensjoner 

For de som så film 1 (”Damage”) ble intensjoner målt ved at deltakerne rapporterte om hvor 

sannsynlig det var at de brukte sikkerhetsbelte hver gang de ferdes i henholdsvis bil, buss og 

taxi. Resultatene fra intensjoner om bruk av sikkerhetsbelte i bil viste ingen signifikante 

forskjeller i score. Både deltakerne som så den originale filmen [M = 6.89 (SD =.320)] og den 

klipte versjonen [M = 6.76 (SD =.752)] oppnådde i nær grad maksimal score på denne 

variabelen. Det var heller ingen signifikant forskjell på intensjoner om å bruke setebelte i buss 

og taxi mellom de som så den originale filmen [M = 4.66 (SD = 1.66)] og de som så den 

klipte versjonen [M = 3.38 (SD = 1.58)]. 

 

Intensjoner for de som ble eksponert for film 2 (”John”) ble målt ved at deltakerne vurderte 

hvor sannsynlig det ville være at man ba en trett sjåfør om å stoppe og ta en liten dupp ”hvis 

det var to timer igjen”, ”en halvtime igjen”, eller ”om det bare var en kort tur”. Resultatene 

viste heller ikke her noen signifikant forskjeller mellom de som så den originale filmen [M = 

4.07 (SD = 1.29)] og de som så den klipte versjonen [M = 4.09 (SD = 1.49)]. 

  

Holdninger/moralsk norm 

For å måle holdninger/moralsk norm blant de som så film 1 (”Damage”) vurderte deltakerne i 

hvilken grad de syntes det var i orden å droppe sikkerhetsbelte i bil, buss eller taxi. Det var 

ingen signifikante forskjeller mellom de som så den originale filmen versus den klipte 

versjonen på disse variablene. 

 

Gruppene som ble eksponert for film 2 (”John”) vurderte hvorvidt de syntes det var i orden at 

man kjører selv om man føler seg trøtt og uopplagt, eller om man synes det er viktig å forsikre 

seg om at man er tilstrekkelig våken når man skal kjøre bil. Det var ingen signifikante 
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forskjeller mellom gruppene som så den originale og den klipte versjonen på disse to 

variablene. 

 

Resultatene fra målingene av intensjoner og holdninger/moralsk norm viste dermed ingen 

signifikante forskjeller mellom deltakerne som ble eksponert for de originale og de klipte 

versjonene. Både hos film 1 (”Damage”) og film 2 (”John”) fikk begge gruppene omtrent 

identisk score.  

 

Negative og nøytrale følelser 
  

Negative følelser 

På teoretisk grunnlag ble tre variabler som målte om man ville føle seg redd, utrygg eller 

bekymret om man skulle droppe setebelte, samlet til målvariabelen ”negative følelser”. 

Resultatene fra gruppene som så film 1 (”Damage”) viste at de som så den originale filmen 

[M = 4.28 (SD = 1.47)] fikk en noe høyere score på denne variabelen enn de som så den 

klipte versjonen [M = 3.98 (SD = 1.8)], men denne forskjellen var ikke signifikant. 

 

Blant gruppene som så film 2 (”John”) opplyste de som så den originale versjonen [M = 6.85 

(SD =.35)] i signifikant større grad [F(1,32) = 3.7, p<.01] om negative følelser knyttet til det å 

merke at en har duppet av et par sekunder under kjøreturen, enn de som så den klipte 

versjonen [M = 6.26 (SD =.63)]. 

 

Nøytrale følelser (likegyldighet) 

Gruppene som fikk se film 1 (”Damage”) rapporterte i hvilken grad de ville føle seg 

”likegyldige” eller ”uberørte” om de skulle droppe setebelte. Disse to variablene ble samlet til 

en variabel, ”likegyldighet”. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller i score på denne 

målvariabelen mellom de som så den originale og den klipte versjonen. Gruppene som ble 

eksponert for film 2 (”John”) vurderte i hvilken grad man ville føle seg ”uberørt”, 

”likegyldig” eller ”som vanlig” hvis man merket at man hadde duppet av et par sekunder. 

Disse tre variablene ble samlet til en variabel, ”likegyldighet”. Heller ikke her ble det funnet 

noen signifikante forskjeller i score mellom de som så den originale og den klipte versjonen. 

 

Den eneste signifikante forskjellen som ble funnet mellom gruppene som fikk se de originale 

filmene og de klipte versjonene, knyttet til negative og nøytrale følelser, var dermed at blant 

 59 



gruppene som fikk se film 2 (”John”), så fikk de som så den originale filmen en signifikant 

høyere score på variabelen ”negative følelser” enn de som så den klipte versjonen. 

 

Faktisk atferd 
 
Faktisk atferd 

Gruppene som ble eksponert for film 1 (”Damage”) svarte på hvor ofte de benyttet 

sikkerhetsbelte ”bare en kort tur” og ”i baksetet”, som ble slått sammen til målvariabelen 

”setebeltebruk i bil”. To variabler som målte hvor ofte man brukte sikkerhetsbelte i buss og 

taxi ble slått sammen til en variabel, ”setebeltebruk i buss og taxi”. Det ble ikke funnet noen 

signifikante forskjeller mellom gruppene som så den originale og klipte versjonen angående 

faktisk beltebruk verken i bil, eller i buss og taxi, men resultatene viste at gruppen som så den 

originale filmen [M = 3.4 (SD = 1.03)] i noe større grad enn de som så den klipte versjonen 

[M = 3.0 (SD = 1.49)] rapporterte om faktisk beltebruk i buss og taxi. 

 

Gruppene som fikk se film 2 (”John”) beskrev hvor ofte de kjørte selv om de var trøtte ”når 

det bare er en kort tur”, ”vanligvis” og ”hvis det bare er et kvarter igjen til reisemålet”. Disse 

tre målene ble samlet til målvariabelen ”faktisk atferd”. Resultatene viste heller ikke her noen 

signifikante forskjeller på faktisk atferd mellom de som så den originale og den klipte 

versjonen. 

 

Denne målingen ble tatt med først og fremst for å undersøke for eventuelle systematiske 

forskjeller mellom de ulike gruppene før eksperimentet. Resultatene viser at det ikke var noen 

slike forskjeller mellom gruppene i utgangspunktet. 
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Diskusjon 
 

Hovedmålet i denne studien var å undersøke effekten av å benytte frykt som virkemiddel i 

trafikksikkerhetskampanjefilmer som antyder konsekvensene fremfor å vise dem direkte. Mer 

spesifikt innebar det i denne sammenhengen at vi ville se om det var mulig å oppnå like sterke 

effekter på blant annet fryktaktivering, uten at publikum direkte ble eksponert for de mest 

brutale og voldsomme scenene i to kampanjefilmer. Mange spillefilmer som blir vurdert som 

svært skremmende benytter seg av nettopp dette virkemidlet at filmen antyder for seerne hva 

som kommer til å skje, uten å vise det. Og mange personer hevder sådan at filmer sjelden 

klarer å vise dem noe som er verre enn det de frykter når de ikke vet hva som kommer til å 

skje.  

 

Til vår kjennskap er dette et tema innenfor fryktforskning som ikke har blitt utforsket, og det 

var derfor interessant å undersøke hvordan dette fenomenet ville slå ut i kampanjefilmer som 

hadde som formål å aktivere frykt. For å undersøke dette ble dermed to kampanjefilmer som 

antydet konsekvensene sammenlignet med to filmer som viste konsekvenser i eksplisitt grad. 

Det er ofte svært vanskelig å på forhånd kunne forutsi hva slags effekter en kampanjefilm vil 

ha, eller hvor sterke følelser av frykt den vil vekke. For å unngå systematiske forskjeller 

mellom to ulike filmer der den ene viste eksplisitte konsekvenser og den andre antydet 

konsekvensene, ble det bestemt å benytte to versjoner av samme film; en uklipt (original) 

versjon som i eksplisitt grad viste konsekvensene, og en redigert versjon der de mest 

dramatiske eksplisitte konsekvensene var redigert bort. Utgangspunktet besto dermed 

opprinnelig av to originale filmer, der det på forhånd ble antatt at den ene ville vekke sterk 

frykt, og den andre en mildere form for fryktaktivering. Effekter for hver av disse to filmene 

ble så målt opp mot en redigert versjon. 

 

Originale versus klipte versjoner 
 

Hvor godt ble de ulike versjonene mottatt? 
 
Resultatene viste at de originale versjonene ble vurdert til å være bedre, mer interessante, mer 

overbevisende, sterkere, og til en viss grad mer realistiske enn de klipte versjonene. Dette var 

med andre ord et tydelig tegn på at de originale versjonene ble favorisert av deltakerne, og 

viser at deltakerne faktisk foretrakk å bli eksponert for de eksplisitte ”sjokkartede” 
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konsekvensene i filmene. Selv om de klipte versjonene ga klare antydninger om hva som kom 

til å skje, så ble altså ikke disse versjonene vurdert like høyt når deltakerne karakteriserte 

filmene de ble eksponert for. Dette går til en viss grad imot resultatene i studien av Lewis, 

Watson, White & Tay (2007a), som antydet at det kan se ut som om folk har ”gått lei” av å 

eksponeres for sterke og brutale scener i kampanjefilmer, og heller foretrekker andre 

innfallsvinkler. En mulig forklaring kan være at studien til Lewis et al. (2007a) ble utført i 

Australia som i lang tid har benyttet en mer aggressiv form for fryktvekkende helsekampanjer 

enn hva man er vant til i Norge.  

 

Det bør likevel understrekes at de redigerte versjonene jevnt over oppnådde høy score, noe 

som viser at de ble oppfattet som både sterke og overbevisende. Likevel var det et faktum at 

de gjennomgående rett og slett havnet et nivå ”under” filmene som i eksplisitt grad viste de 

mest brutale konsekvensene når deltakerne karakteriserte filmene.  

 

Hvilke følelser utløste de ulike versjonene? 

Når det gjaldt hvilke følelser de ulike versjonene aktiverte viste resultatene at de originale 

versjonene i signifikant grad vekte mer frykt enn de klipte versjonene. Eksponeringen av de 

eksplisitte konsekvensene sørget med andre ord for sterkere fryktaktivering enn det å antyde 

konsekvensene. Igjen viste altså det samme mønsteret seg, at selv om de klipte versjonene 

antydet hva som kom til skje, og dessuten ble beskrevet som over middels skremmende av 

deltakerne, så pekte resultatene mot at det å faktisk bli eksponert for konsekvensene var en 

utløsende faktor som aktiverte mer frykt enn det å ”tenke seg til” hva som kom til å skje. 

Hypotesen om at det å skape frykt ved å antyde konsekvenser muligens kunne aktivere like 

sterk frykt som det å eksplisitt vise deltakerne konsekvensene ble dermed tilbakevist.  

 

Det kan legges til at deltakerne vurderte hvor skremmende de oppfattet filmene umiddelbart 

etter eksponeringen, og det er dermed vanskelig å si noe om hvordan styrkegraden av 

fryktaktivering ville ha slått ut på en senere måling.  

 

Følelsen av ubehag var også signifikant sterkere hos deltakerne som så de originale filmene. 

Dette var et forventet resultat siden det på forhånd ble antatt at de fleste ville forbinde de 

sterke scenene som viste konsekvensene av trafikkulykkene med større ubehag enn om man 

antydet konsekvensene. Likevel, hypotesen om at kampanjefilmene som antydet fremfor å 
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vise konsekvensene muligens kunne ha en fordel ved at de skapte mindre ubehag, men likevel 

vekte tilsvarende frykt som filmene som eksplisitt viste konsekvensene, ble avkreftet i dette 

eksperimentet siden visningene av de eksplisitte konsekvensene hadde såpass kraftig effekt på 

fryktmålingene. Når det gjaldt faktorene nyhetsverdi og provokasjon viste resultatene bare 

mindre tendenser til at de originale filmene ble oppfattet som mer spennende, mens ingen av 

filmene ble oppfattet som spesielt provoserende, noe som peker mot at det først og fremst var 

følelsene av frykt og ubehag som ble utløst av å vise de eksplisitte konsekvensene.  

 

Prosessering og antydning  

I følge The Elaboration Likelihood Model krever holdningsendringer via den sentrale ruten 

betydelige mengder mer kognitivt arbeid enn holdningsendringer via den perifere ruten, noe 

som også medfører at holdningsendringer som er påført via den sentrale ruten i sterkere grad 

opprettholdes og er mer stabile (Petty & Cacioopo, 1986). En interessant problemstilling var 

derfor på forhånd om det å antyde konsekvensene kunne føre til at deltakerne i sterkere grad 

ville prosessere budskapet enn de som så de originale versjonene. 

 

Teorien som lå bak denne hypotesen var at når kampanjefilmene ikke viser de direkte 

konsekvensene av trafikkulykkene, så må hjernen aktiveres slik at man kan skape sine egne 

bilder av de videre konsekvensene, noe som skulle tilsi at deltakerne måtte prosessere filmen 

og dens budskap. Den signifikante lavere verdien på ”farekontroll” hos gruppene som så de 

klipte versjonene tydet imidlertid ikke på dette, men viste snarere tvert imot at filmene som 

antydet konsekvensene i mindre grad vekte bekymring. Filmversjonene som viste eksplisitte 

bilder av konsekvensene vekte dermed i signifikant grad mer bekymring, og sørget for at 

deltakerne i sterkere grad tenkte gjennom budskapet i filmen..  

 

En plausibel forklaring kan selvfølgelig være at når de originale filmene ”tvang” deltakerne til 

å bli eksponert for de mest brutale konsekvensene av at den ene i bilen ikke benyttet 

sikkerhetsbelte (film 1, ”Damage”), og for familien der sjåføren sovnet (film 2, ”John”), så 

sørget de samtidig for at budskapet ble prosessert. Deltakerne som ble eksponert for de 

redigerte versjonene trengte rett og slett ikke å prosessere konsekvensene i tilsvarende grad, 

selv om det var et ønskelig mål. Denne antagelsen ble videre støttet av at de klipte versjonene 

i signifikant grad fikk høyere score på målvariabelen ”fryktkontroll - maladaptive strategier”, 
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som tyder på at deltakerne som bare fikk antydet konsekvensene i signifikant mindre grad 

hadde fokus på filmenes budskap.  

 

Personlig relevans blir beskrevet i The Elaboration Model som kanskje den viktigste 

motivasjonsfaktoren for at et budskap skal prosesseres i utdypende grad (Petty & Cacioppo, 

1986). Når resultatene i tillegg viste at de originale versjonene i signifikant grad ble oppfattet 

som mer personlige relevante enn de redigerte versjonene, var dette dermed med på å bekrefte 

i enda sterkere grad at det å vise konsekvensene eksplisitt hadde en klart ”bedre” effekt hos 

deltakerne enn å benytte antydning av konsekvensene som virkemiddel.. 

 

Disse resultatene støttet dermed ikke hypotesen om at man ved å antyde konsekvenser fremfor 

å eksplisitt vise dem kunne åpne for større muligheter for at deltakerne måtte prosessere 

innholdet i filmen, for å på denne måten skape ”closure”, som fra gestaltpsykologien vil si at 

hjernen er skapt slik at den vil oppnå likevekt og fullfører ufullstendige modeller slik at det 

dannes en helhet (Benjafield, 1996).  

 

Effektforskjeller på alvorlighet/sårbarhet? 

Fryktmodellene legger vekt på at for at en fryktvekkende anbefaling skal motivere personer til 

å følge den anbefalte responsen så må mottakerne oppfatte trusselen som alvorlig, og føle seg 

sårbare for trusselen (Rogers, 1975, 1983; Witte, 1998). Stadiemodellen av de Hoog, Stroebe 

& de Wit (2007) hevder videre at selv om høy grad av oppfattet alvorlighet kan sørge for at 

man utvikler positive holdninger til den anbefalte responsen, så er det essensielle for at man 

skal utvikle intensjoner om å følge den anbefalte responsen at man føler seg sårbar for 

trusselen. 

 

Resultatene viste at de originale versjonene oppnådde signifikant høyere score når det gjaldt 

oppfattet alvorlighetsgrad. Dette tyder altså på at de klipte versjonene, som antydet 

konsekvensene fremfor å vise dem, ikke hadde like stor gjennomslagskraft når deltakerne 

skulle vurdere alvorlighetsgrad. Igjen kan forklaringen være at å antyde konsekvensene rett og 

slett hadde en ulempe ved at mottakerne av fryktanbefalingene ikke ”måtte” se for seg de 

alvorlige konsekvensene, og trengte dermed heller ikke å tenke over alvorlighetsgraden i 

tilsvarende grad som deltakerne som ble eksponert for de eksplisitte konsekvensene. Likevel 

må det igjen fremheves at filmene som antydet konsekvensene tross alt oppnådde en 
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gjennomsnittsverdi på 5.79 på skalaen fra 1 til 7, så den signifikante forskjellen mellom 

versjonene var ikke et resultat av at de redigerte versjonene sørget for at truslene i filmene 

ikke ble oppfattet som alvorlige.  

 

Når det gjaldt målingene av oppfattet sårbarhet så viste resultatene imidlertid ingen 

signifikante forskjeller mellom de originale og de klipte versjonene. Et interessant resultat når 

deltakerne vurderte i hvilken grad de var bekymret for å skade andre personer i en lignende 

ulykke var at det viste seg å være en tendens til at deltakerne som fikk antydet konsekvensene 

uttrykte sterkere bekymring enn de som ble vist de originale (uklipte) versjonene. Denne 

forskjellen var riktignok ikke signifikant, men viser i alle tilfelle at graden av oppfattet 

sårbarhet ikke ble svakere selv om man ikke ble eksponert for de eksplisitte konsekvensene i 

filmene. 

 

Responseffektivitet og mestringstro 

Antatt responseffektivitet og mestringstro (oppfattet atferdskontroll) er også sentrale faktorer i 

fryktmodellene (Rogers, 1975; 1983; Maddux & Rogers, 1983; Witte, 1998). For at man skal 

danne intensjoner om å handle slik budskapet anbefaler så er det essensielt at personen 

oppfatter handlingen som effektiv, og at man føler man er i stand til å utføre den anbefalte 

handlingen. Resultatene viste at både deltakerne som så de originale og de som så de klipte 

versjonene vurderte graden av responseffektivitet helt likt. Denne faktoren ble med andre ord 

ikke påvirket av om man ble eksponert for konsekvensene eller ikke.  

 

Oppfattet mestringstro (”self-efficacy”) har i noen studier vist seg å være den faktoren som 

har størst effekt på atferdsintensjoner (Maddux & Rogers, 1983). Resultatene viste imidlertid 

at oppfattet mestringstro heller ikke lot seg påvirke av om filmen man ble eksponert for viste 

eller antydet konsekvensene.  

 

Holdninger og intensjoner 

Verken holdninger eller intensjoner hos gruppene skilte seg fra hverandre, og var derfor heller 

ikke avhengig av om deltakerne fikk antydet eller ble eksponert for de eksplisitte 

konsekvensene i filmene. På grunnlag av dette resultatet var det heller ikke noe som tydet på 

at gruppene kom til å skille seg fra hverandre når det gjaldt faktisk atferd i etterkant av 

 65 



studien. Man må imidlertid ta i betraktning at det kun ble foretatt en måling av holdninger og 

intensjoner direkte etter at deltakerne hadde blitt eksponert for filmene. Det hadde vært en 

fordel med en ettermåling noen uker senere, som kunne ha belyst om det da hadde oppstått 

noen forskjeller mellom gruppene på holdninger/intensjoner. 

 

 

Effektforskjeller mellom filmene 

 

Hvordan ble de to filmene oppfattet? 

Resultatene viste at film 1 (”Damage”) ble vurdert til å være noe bedre og overbevisende, og i 

signifikant grad mer interessant og sterkere enn film 2 (”John”). Dette var ikke uventede funn 

siden det på forhånd ble antatt at film 1 i større grad ville gjøre inntrykk, hovedsakelig på 

grunn av filmens omfattende bruk av sterke effekter, som bilder av personskader i sakte film 

med tilhørende lydeffekter, med kontrastfull idyllisk musikk i bakgrunnen som er med på å 

gjøre filmen enda sterkere. Film 2 (”John”) var på flere måter vesentlig mildere. Den viste for 

eksempel ikke bilder av personskader, og var også noe kortere enn film 1, noe som ga utslag i 

at noen av deltakerne kommenterte at de ”syntes den var for kort”, og ”ga for lite informasjon 

til at man rakk å bli følelsesmessig involvert”.  

 

Den intense bruken av sterke effekter i film 1 (”Damage”) skapte imidlertid noe delte 

reaksjoner hos deltakerne. Siden det ble gitt mulighet til å komme med egne kommentarer i 

spørreskjemaet så kunne man se et tydelig skille mellom deltakere som beskrev film 1 som 

”veldig bra” og ”bra at den var så realistisk”, mens andre rapporterte at de syntes filmen var 

altfor ”amerikansk” og ”overdrevet”, og at den ”tenderte mot å være latterlig”. Kanskje som 

en direkte følge av dette viste resultatene at den eneste variabelen der film 2 (”John”) fikk 

høyere score når deltakerne skulle karakterisere filmen, var på variabelen som ble målt fra 

”overdrevet” (1) til ”realistisk”.(7). 

  

Filmenes følelsesaktivering 

På grunn av filmenes ulike natur var det heller ikke et uventet funn at film 1 (”Damage”) i 

signifikant grad ble funnet mer provoserende enn film 2 (”John”). Resultatene viste imidlertid 

bare en svak tendens til at film 1 (”Damage”) ble oppfattet som mer ubehagelig enn film 2 
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(”John”), noe som til dels var uventet, blant annet fordi film 1 i signifikant grad ble funnet 

sterkere enn film 2. En plausibel forklaring er at deltakerne hadde en lavere terskel for å 

vurdere filmen som ”sterk” enn ”ubehagelig”, og at film 1 (”Damage”) dermed lå midt 

mellom disse tersklene. 

 

Mest oppsiktsvekkende var imidlertid funnet om at film 2 (”John”) aktiverte like sterk grad av 

frykt som film 1 (”Damage”). Som figur 3.2 illustrerer så følger begge filmene et nærmest 

identisk mønster ved at fryktaktiveringen synker i tilsvarende grad fra den originale til den 

klipte versjonen. Det kan med andre ord se ut til at det å bli eksponert for de eksplisitte 

konsekvensene var mer betydningsfullt for selve fryktaktiveringen enn hvor sterke og brutale 

effekter filmene benyttet seg av.  

 

Ulik prosessering av filmene? 

Resultatene viste heller ingen signifikante effektforskjeller mellom film 1 og 2 på variablene 

personlig relevans, farekontroll og fryktkontroll. Dette tyder på at til tross for at film 1 

(”Damage”) ble vurdert som bedre og sterkere enn film 2 (”John”), så kan det se ut til at film 

2 gjorde like mye ”nytte” ved at den ble vurdert som like personlig relevant og fikk deltakerne 

til å tenke over filmens budskap i tilsvarende grad som film 1 (”Damage”). Dette ble videre 

støttet av at film 2 oppnådde en noe høyere score, men ikke i signifikant grad, på variabelen 

som målte hvor alvorlig deltakerne vurderte det å komme ut for en lignende ulykke som de så 

i filmen, og at det heller ikke var noen forskjeller mellom filmene på målingene som tok for 

seg oppfattet sårbarhet. På forhånd var det også noe usikkerhet om film 1 (”Damage”) 

muligens kunne oppnå mindre prosessering av budskapet som følge av at deltakerne ville 

avvise innholdet på grunn av frastøtende scener. Siden begge filmene ble oppnådde høye 

verdier på personlig relevans og ”farekontroll – adaptive mestringsstrategier” så ble imidlertid 

denne hypotesen tilbakevist. 

 

Dette kan tolkes i den retning at vurderingen av om man skal vise eller antyde konsekvenser 

har større påvirkning enn hvor sterke scener som blir benyttet i filmene. Selv om film 1 

(”Damage”) ble vurdert som sterkere og mer provoserende enn film 2 (”John”), så hadde den 

ikke bedre effekt på sentrale målinger, som for eksempel fryktaktivering og personlig 

relevans. 
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Kjønnsforskjeller 
 
 

Unge menn – den ”vanskelige” målgruppen 
 
Et gjennomgående funn var at mennene var langt mer ”kritiske” ved sine vurderinger av 

filmene enn kvinnene. Kvinnene viste seg å sette filmene høyere på alle variablene, og mente 

i signifikant grad at filmene både var mer interessante og sterkere enn mennene. Målingene av 

hvilke følelser som ble aktiverte viste videre at kvinnene opplevde mer ubehag, og i 

signifikant grad opplevde sterkere frykt enn mennene. Dette illustrerer, i tråd med hva 

tidligere forskning har hevdet, at et av hovedproblemene med fryktvekkende budskap i 

trafikkampanjer er det faktum at unge menn både er den målgruppen som har størst behov for 

atferdsendring, men som også er vanskeligst å påvirke (Lewis, Watson & Tay, 2005). Dette 

gjorde at det på forhånd ble sett på som interessant å undersøke hvilken effekt det å antyde 

konsekvenser fremfor å eksplisitt vise dem ville ha hos mennene i studien.  

 

Resultatene i denne studien tydet imidlertid ikke på at det å antyde konsekvenser hadde en 

positiv effekt hos mennene i forhold til kvinnene, snarere tvert imot. Det viste seg for 

eksempel å være en signifikant interaksjonseffekt mellom grupper (original versus klipt 

versjon) og kjønn på variabelen ”farekontroll”. Denne interaksjonen var et resultat av at selv 

om både mennene og kvinnene som så de originale filmene oppnådde tilnærmet lik score, så 

var det store kjønnsforskjeller blant gruppene som så de klipte versjonene. Kvinnene som så 

de klipte versjonene oppnådde omtrent den samme scoren på ”farekontroll” som kvinnene 

som så de originale versjonene, mens mennene fikk en langt lavere score sammenlignet med 

mennene som så de originale versjonene. Farekontroll refererte i denne studien til i hvilken 

grad deltakerne tenkte på og viste bekymring for innholdet av filmen, og denne 

interaksjonseffekten tyder derfor på at selv om de redigerte filmene som antydet 

konsekvensene oppnådde omtrent tilsvarende score som de originale filmene hos kvinnene, så 

ga det å antyde konsekvenser en negativ effekt hos mennene.  

 

Det ble også funnet en signifikant interaksjonseffekt mellom grupper og kjønn på 

målvariabelen ”fryktkontroll”, som målte i hvilken grad deltakerne tenkte på andre ting enn 

filmen, eller om de tenkte filmen var noe tull. Denne interaksjonseffekten viste den samme 

tendensen til at det å antyde konsekvenser hadde en vesentlig svakere effekt hos mennene enn 

kvinnene. Selv om menn og kvinner fikk en tilnærmet lik lav score blant de som så de 

 68 



originale filmene, så oppsto det klare kjønnsforskjeller blant gruppene som så de klipte 

versjonene. Her viste resultatene at kvinnene bare i svak grad fikk høyere score på 

”farekontroll - upassende mestringsstrategier” i forhold til de som så de originale versjonene, 

mens mennene som så de klipte versjonene fikk en langt høyere score enn de som så 

originalversjonene.  

 

Dette peker igjen mot at det å antyde konsekvenser fremfor å vise dem direkte i dette 

eksperimentet så ut til ha klart svakere effekt hos mennene, både når det gjaldt passende og 

upassende mestringsstrategier. Resultatene hos kvinnene viste ikke denne negative effekten i 

tilsvarende grad, noe som kan tyde på at det å antyde konsekvenser med større hell kan 

benyttes hos kvinner enn menn. 

.  

Kvinnene vurderte alvorlighetsgraden av å komme ut for en lignende ulykke som i filmene 

signifikant høyere enn mennene, og igjen kunne man se den samme interaksjonseffekten som 

ble funnet på målingene av passende/upassende mestringsstrategier. Resultatene viste at det 

ikke var store forskjeller mellom menn og kvinner som så de originale filmene på vurderingen 

av alvorlighetsgrad, men forskjellen ble veldig tydelig blant gruppene som så de klipte 

versjonene, der mennene vurderte alvorlighetsgraden som langt lavere enn kvinnene. Det var 

imidlertid bare en liten tendens til at kvinnene fikk høyere score enn mennene på variablene 

som målte hvor sårbare de følte seg i forhold til å komme ut for en lignende ulykke. Det viser 

at kjønnsforskjellene var vesentlig mer fremtredende når det gjaldt oppfattet alvorlighetsgrad 

enn oppfattet sårbarhet i denne studien.  

 

Målingene av responseffektivitet hos deltakerne som så film 2 (”John”) viste også at kvinnene 

også vurderte sjansen for å skade seg selv og andre (hvis de kom ut for trafikkulykker som 

følge av at de ikke utførte den anbefalte responsen) som signifikant større enn mennene. På 

grunn av den lave andelen av menn i eksperimentet er det imidlertid vanskelig å trekke for 

bastante konklusjoner, men resultatene bekreftet uansett tidligere funn om at unge menn viser 

seg å være vanskeligere å påvirke enn kvinner, og videre tydet resultatene på at det å antyde 

konsekvensene hadde en klart sterkere negativ effekt hos mennene enn hos kvinnene. 
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Styrker og begrensninger 

Til tross for at det de siste årene har vist seg å være større enighet i at man kan skape positive 

effekter på holdning/atferdsendringer ved hjelp av fryktvekkende anbefalinger (Riise, 2006; 

Witte & Allen, 2000), så har det samtidig vært et utstrakt behov for å studere et bredere 

spekter av typer frykt enn tidligere, for å på denne måten kunne opprette mer kunnskap om 

hva slags faktorer av frykt som er med på å påvirke de som eksponeres for fryktappeller 

(Fylan et al., 2006). Det har dessuten vist seg å være spesielt problematisk å påvirke unge 

menn, som er den målgruppen som er mest utsatt for trafikkulykker (Lewis, Watson, White & 

Tay, 2007), noe som har skapt et behov for å undersøke hvorvidt andre metoder enn de 

”klassiske fryktappellene” kan ha bedre effekt hos denne målgruppen. En styrke ved dette 

eksperimentet i så måte var at det å studere effekten av fryktappeller som antyder 

konsekvensene fremfor å direkte vise dem, er et felt innenfor fryktforskningen som til vår 

kjennskap ikke har blitt utforsket tidligere, og som derfor vil kunne gi mer forståelse av 

fryktmekanismene i fryktvekkende anbefalinger.. 

  

En svakhet ved studien var begrensningene som selve utvalget medførte. Den lave andelen av 

menn svekker generaliserbarheten av resultatene, og kan sies å være særlig uheldig med tanke 

på at det viser seg å være menn som har størst behov for å påvirkes gjennom 

trafikksikkerhetskampanjer. På den andre siden var dette å betrakte som en pilotstudie i et 

hittil ”ukjent farvann”, der det primære målet var å undersøke hvordan effekten av det å 

antyde konsekvenser fremfor å vise dem ville slå ut. Og det faktum at det ble funnet 

signifikante effektforskjeller mellom antydning og visning av konsekvensene viser at det vil 

være av nytte å undersøke disse effektforskjellene nærmere, ikke minst med tanke på det 

finnes en rekke kampanjefilmer som nettopp antyder konsekvensene fremfor å vise dem. 

Unge menn er en undergruppe det er vanskelig å nå i trafikkampanjer (Lewis, Watson, White 

& Tay, 2007a), og det kan også være en aktuell oppgave for videre forskning å undersøke 

nærmere hvorvidt effekten av det å antyde konsekvenser fremfor å vise dem eksplisitt rett og 

slett har en dårligere effekt hos menn enn hos kvinner.  

 

Det bør og nevnes at utvalget utelukkende besto av studenter. Dette har vært et svært vanlig 

fenomen også i tidligere fryktstudier, men det er fortsatt noe usikkerhet angående i hvilken 

grad dette påvirker generaliserbarheten av resultatene (Lewis, Watson, White & Tay, 2007b).  

. 
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En annen svakhet kan sies å være det faktum at når man redigerer bort de eksplisitte 

konsekvensene fra en kampanjefilm, så blir ikke resultatet nødvendigvis like bra som i en 

kampanjefilm som fra begynnelsen er utviklet med det formål å vekke frykt ved å antyde 

konsekvenser av en gitt trussel (fremfor å vise dem eksplisitt). På den andre siden vil det å 

sammenligne to ulike filmer, der den ene viser konsekvenser og den andre antyder 

konsekvensene, kunne gi feilaktige resultat siden man da fra begynnelsen av har flere faktorer 

i filmene som kan påvirke resultatene. Derfor er det faktum at det ble benyttet redigerte 

versjoner av originale filmer også en klar styrke. I denne studien var det av nettopp denne 

grinnen kun en ting som skilte filmene fra hverandre, nemlig om de eksplisitte konsekvensene 

ble vist eller ikke.  

 

For å fange opp hvorvidt deltakerne reagerte på at de redigerte versjonene ikke virket 

autentiske (at filmene var redigert), ble det dessuten lagt til et åpent spørsmål der deltakerne 

kunne gi uttrykk for andre ting ved filmene de hadde tenkt på. Det var ikke en eneste deltaker 

som kommenterte at de merket at de redigerte filmene var klipt, eller at de følte at noen av 

scenene ”manglet”. Den eneste kommentaren som gikk på det tekniske i filmene var en 

kommentar om at bildet som dukket på slutten av visningen av film 2 (”John”) ikke passet 

inn, antageligvis fordi dette bildet hadde en norsk anbefaling (”stopp og sov i 15 minutter”), 

mens selve filmen benyttet engelsk skrift og tale. Dette bildet ble imidlertid benyttet i både 

den originale og den redigerte versjonen av film 2, og ble kun lagt til som en forsikring om at 

deltakerne fikk en klar og spesifikk responsanbefaling. 

 

Eksperimentet hadde for øvrig ikke noen form for kontrollgruppe som kunne ha vist effekten 

av de ulike fryktvekkende filmene (og versjonene) på mål som holdninger, intensjoner og 

sårbarhet i forhold til, for eksempel en informasjonsbasert kampanjefilm. Hovedmålet i dette 

eksperimentet var imidlertid å utføre en direkte sammenligning av fryktappeller som antydet 

konsekvenser med fryktappeller som i eksplisitt grad viste konsekvensene. 

 

Det kan også nevnes at målingene utelukkende ble gjennomført direkte etter visningene av 

kampanjefilmene. Med tanke på at holdninger og intensjoner ikke nødvendigvis endres 

umiddelbart ville det ha vært en fordel med en ettermåling, for eksempel noen uker senere, 

som kunne ha fanget opp eventuelle endringer når det gjaldt holdninger. En ettermåling ville 

også kunne ha sagt noe om varigheten til effektene som ble funnet. Selv om de originale 

filmene umiddelbart ble karakterisert som sterkere og mer interessante, er det for eksempel 
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ikke sikkert at denne effektforskjellen hadde vært tilsvarende sterk et par uker senere. En 

ettermåling ville også ha påvist om det eventuelt oppsto forskjeller på den faktiske atferden. 

Dette kan eventuelt være et aktuelt punkt å se nærmere på ved senere studier. 

 

Lewis, Watson, White & Tay (2007b) har på grunn av sine funn om at unge menn er en 

problematisk målgruppe å påvirke etterlyst alternative tilnærminger til de “klassiske” 

fryktappellene. En styrke i denne studien var, til tross for de negative resultatene overfor 

målgruppen ”unge menn”, at den hadde en klar alternativ tilnærming, ved at den undersøkte 

effekten av en alternativ form av den ”klassiske” fryktappellen som eksplisitt viser 

konsekvensene.. 

 

Videre implikasjoner 

Som tidligere nevnt var andelen av menn såpass liten i denne studien at den svekker 

generaliserbarheten av resultatene. En aktuell oppgave for videre forskning kan dermed være 

å studere dette fenomenet i et utvalg der man har en jevn fordeling mellom menn og kvinner. 

Det vil kunne skape større sikkerhet angående resultatene som antydet at det å antyde 

konsekvenser fremfor å vise dem hadde dårligere effekt hos menn enn kvinner.  

 

Det vil også være viktig å studere dette fenomenet der man benytter originale filmer som 

antyder konsekvenser, for å med større sikkerhet kunne vite om det faktum at det ble benyttet 

redigerte filmer påvirket resultatene i denne studien. 

 

Dessuten vil videre forskning kunne gi økt kunnskap angående langtidseffektene av det å 

antyde konsekvenser fremfor å vise dem eksplisitt. Dette vil kunne belyse om 

effektforskjellene som ble funnet i denne studien varer over tid, eller om filmene som viste de 

eksplisitte konsekvensene rett og slett hadde en sterkere umiddelbar effekt som svekkes over 

tid. Ettermålinger vil dessuten kunne vise om det over tid vil oppstå effektforskjeller på 

faktorer der begge filmene oppnådde de samme resultatene direkte etter visningene av 

filmene, som på holdninger og intensjoner. 
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Konklusjon 

Resultatene i denne studien må sies å være ganske entydige. Filmene som eksponerte 

deltakerne for de eksplisitte konsekvensene oppnådde klart sterkere effekter på flere sentrale 

faktorer. Ikke bare foretrakk deltakerne selv filmene som viste bilder av konsekvensene, men 

målingene viste også at filmene aktiverte sterkere følelser, ble vurdert som mer personlig 

relevante, og aktiverte i signifikant grad sterkere farekontroll og mindre fryktkontroll enn 

filmene som antydet konsekvensene. At de samme effektforskjellene gjorde seg gjeldende i to 

ulike filmer som ble vist i original og redigert versjon øker dessuten robustheten av 

resultatene. 

 

Funnet om at det å vise de eksplisitte konsekvensene i signifikant grad sørget for sterkere 

fryktaktivering enn det å antyde konsekvenser peker mot at kampanjefilmer som eksponerer 

mottakerne for de direkte konsekvensene av en trussel har et bedre utgangspunkt når det 

gjelder å skape frykt. Samtidig viste resultatene at filmene som viste konsekvensene også 

skapte langt større ubehag enn filmene som antydet konsekvensene, noe som tilsier at ubehag 

gjerne følger med som en ”bieffekt” når det aktiveres sterke grader av frykt. Det å antyde 

konsekvensene fremfor å vise dem eksplisitt viste seg imidlertid ikke å ha noen dårligere 

effekt på målingene av sårbarhet og responsvurderingene. Det bør igjen nevnes at filmene 

som antydet fremfor å vise deltakerne konsekvensene gjennomgående oppnådde fra middels 

til høy score på de samme variablene som de originale filmene. Dette tyder på at det å antyde 

konsekvensene ikke nødvendigvis undergravde effekten av filmene, men at det å antyde 

konsekvenser rett og slett ikke klarte å oppnå like god effekt som det å eksplisitt vise 

konsekvensene i denne studien. Videre studier vil kunne bekrefte/avkrefte generaliserbarheten 

av dette resultatet.  

 

Tidligere studier har vist at unge menn, som er den mest utsatte målgruppen i trafikken, ikke 

har latt seg påvirke i samme grad som kvinner av tradisjonelle fryktappeller som eksponerer 

seerne for de direkte konsekvensene av en trussel. Resultatene bekreftet denne tendensen hos 

gruppene som ble vist de eksplisitte konsekvensene, men denne kjønnsforskjellen viste seg 

videre å være enda mer utbredt blant gruppene som så filmene som antydet konsekvensene. 

Dette kan tyde på at den alternative formen av fryktappeller som ble benyttet i denne studien 

har en dårligere effekt hos menn enn kvinner. På grunn av at det var forholdsvis få menn i 

studien bør imidlertid dette også undersøkes nærmere før det trekkes klare konklusjoner.  
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Vedlegg 1 – Infoskriv 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 
”Bruk av ulike virkemidler i kampanjefilmer”  

 

Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å gi økt kunnskap om hvordan 
ulike kampanjefilmer rettet mot å forbedre trafikksikkerhet påvirker publikum. Bakgrunnen 
for dette er at dagens kampanjefilmer benytter seg av ulike virkemidler, og det har lenge vært 
uenighet i hva slags kampanjefilmer som har sterkest effekt. For å kunne si noe om dette er 
man avhengig av målinger av publikums reaksjoner og vurderinger av ulike typer 
kampanjefilmer - som benytter ulike virkemidler.  
 
 

Hva innebærer studien? 
De som deltar vil bli tilfeldig tilordnet til ulike grupper. Hver gruppe vil først få se en 
kampanjefilm som tidligere har blitt benyttet i en trafikksikkerhetskampanje utenfor Norge. 
Deretter vil du få utdelt et spørreskjema der du blir bedt om å vurdere kampanjefilmen og 
beskrive hva slags tanker du gjør deg om budskapet i filmen, samt besvare noen spørsmål 
angående din egen atferd i forhold til det aktuelle temaet som filmen tar for seg. Det å se 
filmen og svare på spørreskjemaet beregnes å til sammen ta ca. 20 minutter. Etter at alle 
deltagerne i studien har sett filmene, vil vi sende ut mer detaljert informasjon om studien på e-
post til alle som deltok. 
 
Mulige ulemper for deg som deltar 
Noen av filmene som vil bli vist inneholder til dels sterke scener som kan føles ubehagelige. 
Du kan når som helst gå ut av rommet der filmen vises hvis du opplever dette som 
ubehagelig. Alle filmene er for øvrig tidligere vist på TV i utlandet før.  
  
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke 
deg fra undersøkelsen. Du besvarer spørreskjemaet anonymt, slik at vi ikke har noen mulighet 
å spore dine svar tilbake til deg. 
 
Hvem gjennomfører studien? 
Studien er en del av Ole Magne Tomasgårds masteroppgave i psykologi. Førsteamanuensis 
Pål Ulleberg ved Psykologisk institutt, UiO, er veileder på oppgaven.  
 
Dersom du har spørsmål til studien, kan du kontakte  
Ole Magne Tomasgård: oletom@student.uio.no , tlf: 90751029.  
Pål Ulleberg: pal.ulleberg@psykologi.uio.no, tlf: 22 84 53 39 
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Vedlegg 2: Spørreskjema film 1 - ”Damage” 
OM FILMEN 

  
1. Hvordan vil du karakterisere filmen? (sett kun ett kryss pr linje)  

          
Dårlig             Bra 

Kjedelig             Interessant 

Overdrevet             Realistisk 

Manipulerende             Overbevisende 

Ikke fryktvekkende i 
det hele tatt 

            Svært fryktvekkende 

Svak             Sterk 

 
 

2. Synes du filmen….  

   Ikke i det hele tatt            I stor grad 

angikk deg personlig ..............................................................................................            

var skremmende.....................................................................................................            

var provoserende ...................................................................................................            

 
 

3. I hvilken grad fremkalte filmen disse følelsene hos deg? 

   Ikke i det 
hele tatt 

     I sterk grad 

…bekymring .............................             

…spenning ...............................             

…frykt .......................................             

…engstelse ..............................             

…sinne .....................................             

…ubehag..................................             

…kvalme ..................................             

…forargelse..............................             

…irritasjon ................................             

…overraskelse .........................             

…ble sjokkert………………….             

…ble interessert .......................             

…ble provosert .........................             
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4. I hvilken grad tenkte du på dette etter at du hadde sett filmen? 
 Stemmer ikke i det 

hele tatt 
   Stemmer godt      

Tenkte på innholdet i filmen ..................................................................................            

Tenkte på helt andre ting.......................................................................................            

At dette kunne ha skjedd meg...............................................................................            

At dette kunne ha skjedd noen som står meg nær................................................            

Hvordan jeg kan unngå å havne i samme situasjon..............................................            

At filmen bare var noe tull......................................................................................            

Bekymring for å havne i samme situasjon.............................................................            

At jeg i fremtiden må handle slik at jeg unngår å komme i samme situasjon........            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis det er andre ting om filmen du vil gi uttrykk for, kan du skrive det her: 
 

 
5. Synes du budskapet i filmen gav deg en klar anbefaling om hva du bør gjøre?  

          
Ikke i det hele tatt              Ja, i stor grad 

 
6. Prøv å svare (ved å angi bare ett kryss) selv om dette kan være vanskelig: hvis du kommer ut for en 

lignende ulykke, hvor alvorlig skadet tror du at du hadde blitt? 
          

Ikke skadet i det 
hele tatt 

            Svært alvorlig skadd/drept 

 
 

7. Hvor bekymret er du for at du skader deg selv i en lignende trafikkulykke? 
          

Ikke bekymret i det 
hele tatt 

            Svært bekymret 

 
8. Hvor bekymret er du for at du kan skade andre i en lignende trafikkulykke? 

          
Ikke bekymret i det 

hele tatt 
            Svært bekymret 
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9. Hvor sannsynlig eller usannsynlig tror du det er at …. 

 Svært usannsynlig    Svært sannsynlig   

du skader deg selv i en trafikkulykke hvis du ikke bruker setebelte ......................            

du skader andre som sitter i bilen i en trafikkulykke dersom du ikke bruker 
setebelte................................................................................................................

           

du bruker setebelte hver gang du er i bil ..............................................................            

du bruker setebelte hver gang du tar taxi..............................................................            

du bruker setebeltet når du tar bussen (når bussen er utstyrt med setebelter).....            
 
 

10. I hvilken grad er du enig eller uenig i disse påstandene? 
   Helt uenig            Helt enig 

Det er lett å glemme å ta på seg setebelte når man sitter i baksetet i 
bil ............................................................................................................

            

Det er i orden å droppe setebelte hvis man sitter i baksetet i bil ............             

Det er lett å glemme å ta på seg setebelte når man tar taxi...................             

Det er i orden å droppe setebelte når man tar taxi.................................             

Det er lett å glemme å ta på seg setebelte når man tar bussen.............             

Det er i orden å droppe setebelte når man tar bussen...........................             

      Uproblematisk           Problematisk 

Når jeg sitter på i bil er det å bruke bilbelte ............................................            

Når jeg tar taxi er det å bruke bilbelte ....................................................            

Når jeg tar bussen og denne har setebelte, er det å bruke bilbelte........            

 
 

11. Hvis jeg skulle droppe setebeltet, vil jeg etterpå føle meg… 

   Svært 
usannsynlig 

           Svært 
sannsynlig 

…redd.......................................             

…utrygg....................................             

…bekymret ...............................             

…uberørt ..................................             

…tøff.........................................             

…likegyldig – tenke at det 
ikke var så farlig .......................
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12. Hvor ofte bruker du setebelte når du…. 
 Aldri Sjelden Av og til Ofte Alltid 

..du sitter på i bil bare en kort tur............................................................          

..du sitter i baksetet i bil ..........................................................................          

.. du sitter i forsetet i bil ..........................................................................          

..du sitter i taxi ........................................................................................          

.. du sitter i buss som har setebelte........................................................          

 
 

13. Hvor ofte tror du dine venner bruker bilbelte når…  
 Aldri Sjelden Av og til Ofte Alltid 

..de sitter i baksetet ................................................................................          

.. de sitter i forsetet.................................................................................          

 
 
 

14.  Hvilken kjønn er du? 

Mann............................................................................   
Kvinne..........................................................................   

 
 

15. Hva er din alder? 

  
  år   og måneder 

 
16. Har du sertifikat for bil? 

Nei…     Ja…  

 
 

17. Hvis ja, hvor ofte kjører du bil? 

1 gang i mnd eller 
sjeldnere…..  

1-2 ganger i 
uka…     

 3-4 ganger 
 i uka…  

5 ganger i uka eller 
mer…  

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Da har vi ingen flere spørsmål. 
Tusen takk for at du tok deg tid til å delta i undersøkelsen! 
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Vedlegg 3: Spørreskjema film 2 - ”John” 
 

OM FILMEN 
  

1. Hvordan vil du karakterisere filmen? (sett kun ett kryss pr linje)  
          

Dårlig             Bra 

Kjedelig             Interessant 

Overdrevet             Realistisk 

Manipulerende             Overbevisende 

Ikke fryktvekkende i 
det hele tatt 

            Svært fryktvekkende 

Svak             Sterk 

 
 

2. Synes du filmen….  

   Ikke i det hele tatt            I stor grad 

angikk deg personlig ..............................................................................................            

var skremmende.....................................................................................................            

var provoserende ...................................................................................................            

 
 

3. I hvilken grad fremkalte filmen disse følelsene hos deg? 
   Ikke i det 

hele tatt 
     I sterk grad 

…bekymring .............................             

…spenning ...............................             

…frykt .......................................             

…engstelse ..............................             

…sinne .....................................             

…ubehag..................................             

…kvalme ..................................             

…forargelse..............................             

…irritasjon ................................             

…overraskelse .........................             

…ble sjokkert………………….             

…ble interessert .......................             
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…ble provosert .........................             
 
 

4. I hvilken grad tenkte du på dette etter at du hadde sett filmen? 

 Stemmer ikke i det 
hele tatt 

   Stemmer godt      

Tenkte på innholdet i filmen ..................................................................................            

Tenkte på helt andre ting.......................................................................................            

At dette kunne ha skjedd meg...............................................................................            

At dette kunne ha skjedd noen som står meg nær................................................            

Hvordan jeg kan unngå å havne i samme situasjon..............................................            

At filmen bare var noe tull......................................................................................            

Bekymring for å havne i samme situasjon.............................................................            

At jeg i fremtiden må handle slik at jeg unngår å komme i samme situasjon........            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis det er andre ting om filmen du vil gi uttrykk for, kan du skrive det her: 
 

 
5. Synes du budskapet i filmen gav deg en klar anbefaling om hva du bør gjøre?  

          
Ikke i det hele tatt              Ja, i stor grad 

 
6. Prøv å svare (ved å angi bare ett kryss) selv om dette kan være vanskelig: hvis du kommer ut for en 

lignende ulykke, hvor alvorlig skadet tror du at du hadde blitt? 
          

Ikke skadet i det 
hele tatt 

            Svært alvorlig skadd/drept 

 
 

7. Hvor bekymret er du for at du skader deg selv i en lignende trafikkulykke? (Prøv å svare selv om du 
ikke har førerkort for bil?) 

          
Ikke bekymret i det 

hele tatt 
            Svært bekymret 
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8. Hvor bekymret er du for at du kan skade andre i en lignende trafikkulykke? (Prøv å svare selv om du 
ikke har førerkort for bil) 

          
Ikke bekymret i det 

hele tatt 
            Svært bekymret 

9. Hvor sannsynlig tror du det er at du ville bedt sjåføren stoppe og ta en ”dupp” hvis han/hun åpenbart 
er trøtt… 

   Svært 
usannsynlig 

           Svært 
sannsynlig 

…når det er to timer til dere er framme .....             

…når det bare er en halvtime igjen til 
dere er framme .........................................

            

…når dere bare kjører en kort tur..............             
 

10. Når man kjører bil… 

   Helt uenig            Helt enig 

… er det i orden at man kjører selv om man føler seg trøtt og uopplagt ..........             

… er det riktig å forsikre seg om at man er tilstrekkelig våken og opplagt .......             
 
 
11. Hvor sannsynlige eller usannsynlige synes du de følgende utsagnene er? (prøv å svar så godt du kan, 

selv om du ikke har førerkort) 

   Svært usannsynlig            Svært 
sannsynlig 

At man skader seg selv hvis man kjører når man er trøtt......................................            

At man kan skade andre hvis man kjører når man er trøtt ....................................            

At du selv ville klart å holde deg våken bak rattet selv om du var trøtt .................            

At du ville stoppet og sovet/hvilt i 15 min hvis du føler deg trøtt som sjåfør..........            

At de fleste klarer å ta seg sammen og holde seg våkne en stund, selv om de 
er trøtte bak rattet..................................................................................................            

        
12. Hvor effektive tror du følgende tiltak er for å hindre at man sovner bak rattet (gjelder hva man kan 

gjøre underveis på kjøreturen). Prøv å svar så godt du kan, selv om dette kan være vanskelig. 
   Svært lite effektivt           Svært effektivt 

Drikke kaffe ............................................................................................................            

Sette på høy musikk...............................................................................................            

Åpne vinduet ..........................................................................................................            

Stoppe og gå ut av bilen.........................................................................................            

Stoppe for å spise ..................................................................................................            

Be eventuelle passasjerer snakke til deg ...............................................................            

Snakke i mobiltelefon .............................................................................................            
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Begynne å snakke med seg selv/synge .................................................................            

Stoppe og ta en ”blund”..........................................................................................            

Drikke vann ............................................................................................................            

Bytte på å kjøre hvis flere er med på turen ............................................................            

Kjøre fortere ...........................................................................................................            

Ta noen forbikjøringer ............................................................................................            

Spise søtsaker og/eller drikke brus ........................................................................            

Unngå at eventuelle passasjerer sovner (da man gjerne blir enda trøttere selv) ...            

Unngå å spise et tyngre måltid underveis ..............................................................            
 
 
 

13.  Hva er ditt kjønn? 

Mann............................................................................   
Kvinne..........................................................................   

 
 

14.  Hva er din alder? 

  
  år   og måneder 

 
15. Har du sertifikat for bil? 

Nei…        Ja…  

 
 

16. Hvor ofte kjører du bil? 

1 gang i mnd, eller 
sjeldnere…..  

1-2 ganger i 
uka…     

 3-4 ganger 
 i uka…  

5 ganger i uka eller 
mer…  

        

Da har vi ingen 
flere spørsmål. 
Takk for at du 
deltok! 

 
 
 
 
 
17. Hender det at du egentlig er for trøtt og uopplagt til å kjøre, men kjører likevel? (sett ett 

eller flere kryss).  
Ja, hvis det er en kort tur...............................................   
Ja, hvis det er en strekning jeg kjenner godt.................   
Ja, hvis det er kort vei igjen til reisemålet......................   
Ja, hvis det er en strekning med rumlestriper som kan 
vekke meg hvis jeg skulle sovne ................................... 
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Ja, for jeg regner med at det går greit når jeg først 
begynner å kjøre ........................................................... 

  

Ja, av andre grunner .....................................................   
 
 
 

18. Hvor ofte kjører du selv om du føler deg veldig trøtt…. 
 Aldri Sjelden Av og til Ofte Alltid 

..bare en kort tur .....................................................................................          

..vanligvis................................................................................................          

.. hvis det bare er et kvarter igjen til reisemålet ......................................          

 
19. Hvis jeg under en kjøretur merker at jeg har duppet av et par sekunder, vil jeg etterpå føle meg… 

   Svært 
usannsynlig 

           Svært 
sannsynlig 

…redd.......................................             

…utrygg....................................             

…bekymret ...............................             

…uberørt ..................................             

…tøff.........................................             

…som vanlig.............................             

…likegyldig – tenke at det 
ikke var så farlig .......................

            

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Kjønnsforskjeller
	Unge menn – den ”vanskelige” målgruppen

	OM FILMEN
	1. Hvordan vil du karakterisere filmen? (sett kun ett kryss pr linje) 
	2. Synes du filmen…. 
	3. I hvilken grad fremkalte filmen disse følelsene hos deg?
	4. I hvilken grad tenkte du på dette etter at du hadde sett filmen?
	5. Synes du budskapet i filmen gav deg en klar anbefaling om hva du bør gjøre? 
	6. Prøv å svare (ved å angi bare ett kryss) selv om dette kan være vanskelig: hvis du kommer ut for en lignende ulykke, hvor alvorlig skadet tror du at du hadde blitt?
	7. Hvor bekymret er du for at du skader deg selv i en lignende trafikkulykke?
	8. Hvor bekymret er du for at du kan skade andre i en lignende trafikkulykke?
	9. Hvor sannsynlig eller usannsynlig tror du det er at ….
	10. I hvilken grad er du enig eller uenig i disse påstandene?
	11. Hvis jeg skulle droppe setebeltet, vil jeg etterpå føle meg…
	12. Hvor ofte bruker du setebelte når du….
	13. Hvor ofte tror du dine venner bruker bilbelte når… 
	14.  Hvilken kjønn er du?
	15. Hva er din alder?
	16. Har du sertifikat for bil?
	17. Hvis ja, hvor ofte kjører du bil?
	OM FILMEN
	1. Hvordan vil du karakterisere filmen? (sett kun ett kryss pr linje) 
	2. Synes du filmen…. 
	3. I hvilken grad fremkalte filmen disse følelsene hos deg?
	4. I hvilken grad tenkte du på dette etter at du hadde sett filmen?
	5. Synes du budskapet i filmen gav deg en klar anbefaling om hva du bør gjøre? 
	6. Prøv å svare (ved å angi bare ett kryss) selv om dette kan være vanskelig: hvis du kommer ut for en lignende ulykke, hvor alvorlig skadet tror du at du hadde blitt?
	7. Hvor bekymret er du for at du skader deg selv i en lignende trafikkulykke? (Prøv å svare selv om du ikke har førerkort for bil?)
	8. Hvor bekymret er du for at du kan skade andre i en lignende trafikkulykke? (Prøv å svare selv om du ikke har førerkort for bil)
	9. Hvor sannsynlig tror du det er at du ville bedt sjåføren stoppe og ta en ”dupp” hvis han/hun åpenbart er trøtt…
	10. Når man kjører bil…
	11. Hvor sannsynlige eller usannsynlige synes du de følgende utsagnene er? (prøv å svar så godt du kan, selv om du ikke har førerkort)
	12. Hvor effektive tror du følgende tiltak er for å hindre at man sovner bak rattet (gjelder hva man kan gjøre underveis på kjøreturen). Prøv å svar så godt du kan, selv om dette kan være vanskelig.
	13.  Hva er ditt kjønn?
	14.  Hva er din alder?
	15. Har du sertifikat for bil?
	16. Hvor ofte kjører du bil?
	17. Hender det at du egentlig er for trøtt og uopplagt til å kjøre, men kjører likevel? (sett ett eller flere kryss). 
	18. Hvor ofte kjører du selv om du føler deg veldig trøtt….
	19. Hvis jeg under en kjøretur merker at jeg har duppet av et par sekunder, vil jeg etterpå føle meg…

