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"Jag skulie bara köra hem tjejen."
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Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max200 ord:

Att det ofta är svårt att ändra beteendet med hjälp av informationsåtgärder vet vi. För att

åstadkomma beteendeförändringar krävs det oftast något mer.

Elliott (1989) menar att man ska ge folk en ursäkt så att de kan ändra sitt beteende utan att de

upplever en konflikt mellan det nya beteendet och sina föreställningaromdet (dissonans). Ursäkten

fungerar som ett tillfälligt återställande av balansen mellan hur vi beter oss och vad vi föreställer

oss att andra tycker om beteendet samt vad vi föreställer oss blirkonsekvenserna av vårt beteende.

När beteendet stämmer överens med våra föreställningar om beteendets konsekvenser och vad

vi tror andra tycker om beteendet, kallar vi det konsonans.

Menen ursäkt fungerar bara tillfälligt och ärinte tillräcklig för att skapa en bestående förändring.

Ursäkten utgör bara en första del i en förändringsprocess där slutmålet är ett förändrat beteende.

1. Man uppmärksammar budskapet

2. Man väljer att pröva budskapet i handling t ex pröva att ha hjälm

3. Budskapet kan innebära

a) kortvarig förstärkning" t ex att man deltar i en tävling eller

b) långvarig förstärkning t ex att man inför en lag med bötesstraff

4. a) -Om förstärkningen är kortvarig t ex att man får ett pris när man deltar i en tävling,

riskerar man att beteendet upphör när förstärkningen uteblir

b) -Är förstärkningen däremot långvarig t ex att man alltid riskerar att få böta, är chansen

större att beteendet blir bestående

5. Skulle däremot budskapet leda till att man blivit övertygadom att det nya beteendet är riktigt,

blir förstärkning onödig.

Ursäkter kan sägas vara en speciell form av motivation. Det finns t ex sociala, ekonomiska och

moraliska ursäkter.

Ursäkten för in ett nytt argument, som medför att man ändrar sitt beteende. Blir man sedan,

genom det nya beteendet, övertygad om att det är riktigt, ändrar man också sin inställning till vad

det innebär för en själv och andra.

För att en informationsåtgärd ska ha större chans att bli uppmärksammad bör den innehålla

någon typ av förstärkning. Om den ska få bestående effekt krävs åtminstone att man upplever att

man själv valt att bete sig på detta sätt och själv ansvarar för sina handlingar.

Ominformationen och den egna erfarenheten stämmeröverens, t ex attman ofta fårbötanärman

kör för fort, är det större chans att få bestående effekter.

Tekniken med att använda ursäkter kan således användas i det praktiska trafiksäkerhetssarbetet

för att introducera ett nytt beteende, men det krävs att den innehåller en långvarig förstärkning eller

att den ger en insikt om fördelarna med det nya beteendet, för att beteendet ska bli bestående.
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It is a fact that it is often difficult to change behaviour by using information measures. In order to

change behaviour, something more is often needed.

Elliott (1989) considers that people should be given an excuse in order to be able to change their

behaviour without experiencing a conflict between the new behaviour and their conception of this

(dissonance). The excuse is an occasional redressing ofthe balance between our behaviour and the

conception ofhow otherpeople react to our behaviour and also our conception ofthe consequences

of our behaviour.

Consonance is when our behaviour is in accordance with our conception of the consequences

of the behaviour and our conception of other persons" reactions to our behaviour.

An excuse only works temporarily and is not enough to create a permanent change. The excuse

is only the first part of a process of change, where the final aim is changed behaviour.

1 The message is observed.

2 The message is tested in real life e.g., wearing a helmet.

3 The message may imply

a) a reinforcement" of short duration , e.g. participating in a test or

b) a long-term reinforcement, e.g. introducing a law of pecuniary penalty.

4 a) If the reinforcement is of short duration, e.g. you are offered a prize when participating

in a contest, there is a risk that the behaviour ends when there is no reinforcement.

b) If, however, it is a long-term reinforcement, e.g. if there is always a risk that you will have

to pay a fine, there is a greater chance that the behaviour will last longer.

5 If, however, the message results in the conviction that the new behaviour is correct, the

reinforcement is not necessary.

Excuses are a special form of motivation. There are for example social, financial and moral

excuses.

The excuse introduces anew argument which causes achangein behaviour. Ifyou are convinced

by yournew behaviour that this is correct, you also change your attitude to the consequences it may

bring to yourself and others.

An information measure should contain some type of reinforcement in order to have a greater

chance of being observed. To have a lasting effect, you have to experience that you have chosen

to behave like this by yourself and that your are responsible for your own actions.

If the information and your experience are in accordance, e.g. if you often have to pay a fine

when you drive too fast, the chance of a lasting effect is greater.

The technique of using excuses may thus be used in practical road safety work in order to

introduce newbehaviour. Long-termreinforcement, however, oran understanding ofthe advantages

of the new behaviour is required in order to make it last.
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Kan vi påverka trafikanternas beteende med information?

av Stina Järmark

Statens väg- och trafikinstitut (VTT)

Linköping

SAMMANFATTNING

Trafikanterna uppträder inte alltid som vi önskar att de ska göra. När vi vill de

ska ändra sig gör de inte det och tvärtom.

Varför är det så svårt att få dem att ändra sig med informationsåtgärder och

finns det något sätt att få dem att göra det?

Genom att granska litteratur om effekter av informationsåtgärder ökar insikten

om att det oftast krävs något mer för att förändra beteendet. Elliott (1989) anser

att det man kan förvänta sig som effekter av informationsåtgärder är bl a att man

kan öka medvetenheten om en viss företeelse och få den att framträda som mer

väsentlig än tidigare. Därigenom ökar man också mottagligheten för andra typer

av påverkan.

Information kan vara effektiv när det gäller att förstärka redan existerande atti-

tyder och beteenden. Det är däremot betydligt svårare att helt förändra eller in-

föra ett nytt beteende med informationsåtgärder. I litteraturen beskrivs det här

som att när förväntningarna stämmer överens med beteendet upplever vi konso-

nans. När dessa inte stämmer överens upplever vi dissonans. Men vi påverkas ju

också av vad andra tycker om vårt beteende och vilka konsekvenser vårt bete-

ende får för oss.

Hur ska vi då få folk att pröva ett annat beteende? Elliott (1989) säger att man

ska ge människor en ursäkt, som innebär en verklig förändring i deras omgiv-

ning, så att de lättare ska kunna ändra sig. Tillämpat på diskussionen om disso-

nans ovan kan man se det budskap som föregår en ursäkt, tex "Ta på dig

cykelhjälmen så skadas du inte", som det som orsakar dissonans, dvs budskapet

stämmer inte överens med mitt vanliga beteende att inte använda hjälm. För att

uppleva överensstämmelse (konsonans) och inte komma i konflikt med mitt tidi-

gare beteende och föreställningar använder jag en ursäkt, jag kan t ex vinna ett

pris om jag använder cykelhjälm.
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II

Forskning inom dissonansteorin visar att man kan få folk att ändra sitt beteende

om de upplever att de själva valt att bete sig på detta sätt och känner att de an-

svarar för sina handlingar. Då kommer de så småningom att förändra sina före-

ställningar om beteendet. Ett exempel: om jag först inte gillar att använda

cykelhjälm, men ändå väljer att pröva den under viss tid och finner att det kan-

ske inte är så dumt, har jag återställt konsonansen och behöver ingen ursäkt

längre för att använda den. Ursäkten fungerade som ett tillfälligt återställande av

konsonansen och behövs inte när jag väl ändrat mina föreställningar om hjälmar.

Jag har både ändrat åsikt och beteende, fast i omvänd ordning.

Ursäkten eller motivationen är bara ett steg i hela förändringsprocessen, som

består av flera steg.

1 Man uppmärksammar budskapet

2 -Man väljer att pröva budskapet i handling t ex pröva att ha hjälm

3 Budskapet kan innebära

a) kortvarig förstärkning! t ex att man deltar i en tävling eller

b) långvarig förstärkning t ex att man inför en lag med bötesstraff

4 a) -Om förstärkningen är kortvarig t ex att man får ett pris när man deltar i

en tävling, riskerar man att beteendet upphör när förstärkningen uteblir

b) Är förstärkningen däremot långvarig t ex att man alltid riskerar att få

böta är chansen större att beteendet blir bestående

5 Skulle däremot budskapet leda till att man blivit övertygad om att det nya

beteendet är riktigt, blir förstärkning onödig.

Ursäkter kan sägas vara en speciell form av motivation. Det finns t ex sociala,

ekonomiska och moraliska ursäkter.

Ursäkten återställer balansen mellan de motstridiga föreställningarna och bete-

endet genom att föra in ett nytt argument, som medför att man ändrar sitt bete-

ende. Blir man sedan, genom det nya beteendet, övertygad om att det är riktigt,

ändrar man också sin inställning till vad det innebär för en själv och andra, dvs

det är bra att jag använder bilbältet för det minskar risken för skador.

 

1 Belöning eller bestraffning
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Det här är heller inte något som sker över en natt. Därför är det viktigt att

informationsåtgärder har längre varaktighet.

Vid utvärdering av informationsåtgärder har man oftast inte funnit några mät-

bara, långvariga effekter annat än att man t ex uppmärksammat ett budskap eller

har sett en affisch. Beteendeeffekter är ofta svåra att iaktta och mäta. Mycket

beror det på att informationsåtgärderna inte innehållit någon form av förstärk-

ning.

De informationsåtgärder som visat sig ha effekt är just sådana där människor

upplevt en överensstämmelse mellan sina egna erfarenheter (tex böter) och

informationen (t ex hot om böter).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ursäkter kan användas för att introdu-

cera ett nytt beteende, men att det krävs att de innehåller en långvarig förstärk-

ning eller att de ger en insikt om fördelarna med det nya beteendet, för att bete-

endet ska bli bestående. När man själv valt att bete sig på ett visst sätt och själv

ansvarar för sina handlingar är det större chans att beteendet ska bestå.
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IV

Can we Influence the road users! Behaviour with Information?

by Stina Järmark

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTT)

Linköping Sweden

SUMMARY

Road users do not always behave as we want them to. When we want them to

change, they do not and vice versa.

Why is it so hard to make them change their behaviour with information

measures and is there a way?

By studying literature on effects of information measures, the understanding

grows that something besides information measures is needed in order to

change the behaviour. Elliott (1989) considers that the expected effects of

information measures include an increase in the awareness of a certain

phenomenon and that this can be made to appear more important than

previously. The susceptibility to other types of influence thereby increases.

Information can be effective when it comes to reinforcing existing attitudes and

behaviour. However, it is definitely more difficult to change behaviour totally

or introduce new behaviour by means of information measures. In the literature,

it is stated that when our expectations are in accordance with our behaviour we

experience consonance. When they do not agree we experience dissonance, but

we are also influenced by the consequences of our behaviour and how other

persons react to our behaviour.

What should be done to make people try to change their behaviour? Elliott

(1989) says that people should be given an excuse, which means a real change in

their environment, thus making it easier to change. Applied to the discussion on

dissonance above, the message prior to an excuse, e.g. "Put on the bicycle

helmet and you won't hurt yourself", can be seen as the cause of dissonance,

i.e. the message is not in accordance with my usual behaviour of not using a

helmet. To experience accordance (consonance) and avoid a conflict with my

earlier behaviour and ideas, I use an excuse. For instance, I may win a prize if I

use a bicycle helmet.
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Research on the theory of dissonance shows that people can be made to change

their behaviour if they experience that they have chosen to behave in this way

and feel that they are responsible for their actions. Then they will gradually

change their conceptions of their behaviour. An example: if, at first, I do not

like using a bicycle helmet but still choose to test one for a certain period of

time and find it quite acceptable, I have restored the consonance and do not need

an excuse for using the helmet. The excuse works as a temporary restoration of

consonance and is not necessary when I have changed my conception of

helmets. I have changed both opinion and behaviour, but in reversed order.

The excuse or motivation is only one step in the whole process of changing,

which consists of several steps.

1 The message is observed.

2 -The message is tested in real life e.g., wearing a helmet.

3 -The message may imply

a) a reinforcement! of short duration, e.g. participating in a test or

b) a long-term reinforcement, e.g. introducing a law of pecuniary penalty.

4 a) If the reinforcement is of short duration, e.g. you are offered a prize

when participating in a contest, the risk is that the behaviour ends when

there is no reinforcement.

b) If, however, it is a long-term reinforcement, e.g. if there is always a

risk that you will have to pay a fine, there is a greater chance that the

behaviour will last longer.

5 If, however, the message results in the conviction that the new behaviour is

correct, the reinforcement is not necessary.

Excuses are a special form of motivation. There are for example social,

financial and moral excuses.

The excuse restores balance between the contradictory conceptions and the

behaviour by introducing a new argument, which means that you change your

behaviour. If you are convinced by your new behaviour that this is correct, you

 

1 Reward or punishment
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VI

also change your attitude to the consequences it may bring to yourself and

others, i.e. it is useful to wear a seat belt as it reduces the risk of injuries.

This is not achieved all at once. It is thus important that information measures

have a long duration.

The evaluation of information measures has revealed no measurable long-term

effects except for the observation of a message or a poster. The behavioural

effects are often difficult to observe and measure. To a great extent, this is

because information measures have not comprised any type of reinforcement.

The information measures that have proved to have an effect are those where

people have felt an accordance with their own experience (e.g. fine) and the

information (e.g. the threat of having to pay a fine).

To sum up, we can state that certain excuses can be used to introduce new

behaviour, but to make the behaviour last, a long-term reinforcement or an

understanding of the advantages of the new behaviour is necessary. When you

have chosen to behave in a certain way of your own free will and you feel that

you are responsible for your actions, there is a greater chance that the behaviour

will last.
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1 INLEDNING

Trafiksäkerhet handlar mycket om trafikanternas beteende. Oavsett hur bra

vägarna eller trafikmiljöerna är, avgör trafikanternas beteende mycket av trafik-

säkerheten. Man kan säga att trafikmiljön och fordonen i allmänhet ger förut-

sättningar för en säker trafik, men det krävs att trafikanterna kan och vill ut-

nyttja denna säkerhetspotential för att den ska komma till uttryck i låga olycks-

tal. Samma förhållande gäller trafikreglerna - trafikanterna måste självfallet både

kunna och vilja följa dem för att de ska ha avsedd effekt.

Det finns många problem förknippade med att påverka trafikanternas beteende.

Vi kan urskilja två grupper av problem. Den första handlar om att trafikanterna

ändrar sitt beteende när detta inte är önskvärt (se tex Wilde 1988, OECD,

1990). Detta kan vara fallet när man inför en förbättring i t ex vägstandard; i

stället för att hela förbättringen tas ut i ökad säkerhet, tar trafikanterna ut delar i

ökad hastighet vilket minskar förbättringen i trafiksäkerhet.

Den andra gruppen av problem är att trafikanterna ofta uppvisar ett stort mot-

stånd mot förändring när en förändring kan vara önskvärd. Det kan t ex handla

om att man vill att trafikanterna ska använda viss säkerhetsutrustning: bilbälten,

cykelhjälmar, barnbilstolar, reflexer för fotgängare m m. Det kan också handla

om att man vill att trafikanterna ska ändra vissa andra beteenden som t ex sin

hastighet, omkörningsbeteende, inte köra efter alkoholförtäring, inte gå eller

köra mot rött ljus m m. Erfarenheten visar tydligt att det är en svår och ofta

mödosam process att få trafikanterna att ändra sitt beteende.

Mot denna bakgrund kan vi beskriva trafikanterna som "säkerhetskonservativa"

(Johansson och Björnback, 1992). När man inte vill att trafikanterna ska ändra

sitt beteende, t ex när en förbättring genomförs i trafiksystemet, ändrar de ofta

beteendet och säkerhetseffekten minskar. När man vill att de ska ändra sitt bete-

ende, gör de ofta inte det. I båda fallen leder trafikanternas reaktion till att den

tidigare säkerhetsnivån konserveras.
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2 SYFTE

Syftet är att via litteraturen försöka förklara varför det är så svårt att med hjälp

av information få människor att ändra sig och samtidigt beskriva en teknik, som

kan ge en vägledning om hur man skulle kunna förfara.

3 VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT FÅ FOLK ATT ÄNDRA

S1G?

Elliott (1989) gör en utmärkt sammanfattning av hela problemkomplexet infor-

mationsåtgärder. Han konstaterar att enbart informationsåtgärder endast i undan-

tagsfall leder till beteendepåverkan. Det finns många exempel i litteraturen på

försök att påverka beteendet med enbart information, där försöken misslyckats.

Ett exempel på detta är den TV-kampanj om bilbälten, som gjordes med vari-

erande grad av intensitet i tre californiska städer på 70-talet och som inte gav

någon effekt på bältesanvändningen. Ett annat likande försök, också i USA, på-

gick i nio månader och visades i TV-spots mer än 100 gånger i månaden dvs

cirka tre gånger per dag. Trots denna massiva satsning kunde man inte finna

några effekter på bältesanvändningen. Slutsatsen var att enbart massmedial

information inte gav några effekter på beteendet Nichols (1982). Ottander

(1983), Mäkinen, Wittink och Hagenzeiker (1991), Bérard-Andersen (1986) och

Spolander (1983) har också kommmit till liknande slutsatser.

Massmedial information utan stöd av någon annan typ av påverkan, tex lag-

stiftning kan sannolikt inte åstadkomma någon annan förändring än ökade kun-

skaper och positivare attityder - således ingen beteendeförändring. Den kan där-

emot tjäna som en god förberedelse för t ex införandet av en ny lag (Nichols,

1982) genom att skapa en mer tolerant inställning till lagen. Informationsåtgär-

der kan då utgöra första steget i hela processen mot ett förändrat beteende.

Undantag finns dock. Ett exempel där man säger sig fått positiva, varaktiga

effekter på bältesanvändning med enbart massmedial information är från

England, där man har lyckats öka bältesanvändningen och bibehålla den högre

nivån genom årligen återkommande TV-program. En kampanj som pågått sedan

1972 och går ut på att en TV-kändis intervjuar trafikskadade personer visar att

bältesanvändningen först ökade från 12 till 26% och därefter till drygt 30%

(Nichols, 1982). Detta resultat, att beteendet ändras genom endast en media-

kampanj, måste dock anses höra till undantagen. I denna beskrivning av under-
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sökningen nämns ingenting om hur man gått tillväga för att mäta och kontrollera

tillförlitligheten i resultaten t ex genom att använda kontrollgrupper eller lik-

nande, varför resultaten kanske måste betraktas med viss tveksamhet.

Elliott (1989) menar att det är rimligt att förvänta sig följande resultat av infor-

mationsåtgärder:

att öka medvetenheten kring ett problem eller beteende

- att öka den tillgängliga informationsmängden i ett ämne eller kring en fråga

- att hjälpa till att skapa föreställningar, speciellt när det tidigare inte finns
fasta föreställningar

- att göra ett problem mer framträdande, och att därigenom göra målgruppen
mer känslig för annan påverkan

- att stimulera till diskussion och debatt kring ett ämne

- att skapa intresse för vidare informationssökning

- att förstärka redan existerande attityder, föreställningar och beteenden.

En av orsakerna till att informationsaktiviteter om trafiksäkerhet ofta misslyckats

är att man använder samma typ av argument som när man vill sälja en produkt.

Och det är ju givetvis något helt annat, menar Elliott. Skillnaderna ligger bl a i

att när man "marknadsför" trafiksäkerhet är målgruppen oftast väldigt mycket

större och mer heterogen. En följd blir då att informationen inte kan skräddarsys

på samma sätt och därför inte upplevs lika relevant.

De förändringar man vill åstadkomma med trafiksäkerhetsinformation är oftast

heller inga enkla förändringar. Det kan t ex handla om att få folk att sänka has-

tigheten och köra mer försiktigt. Ibland kan t o m förändringen medföra nega-

tiva konsekvenser för trafikanten (det tar längre tid att köra försiktigt) . Ofta vill

man med informationsåtgärder om trafiksäkerhet också åstadkomma stora för-

ändringar t ex att få trafikanterna att helt ändra åsikt och beteende, som att an-

vända bälte när man inte tidigare gjort det.

Vid traditionell marknadsföring av produkter bygger informationen oftast på

redan befintliga föreställningar och syftar inte till att förändra individens princi-
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piella inställning. Man marknadsför t ex ett nytt cigarettmärke, men man ber

inte folk att sluta röka!

Att de omedelbara fördelarna eller vinsterna med att t ex köra trafiksäkert är

små och inte heller lika klart uttalade, gör att det är mycket svårare att motivera

(se t ex Spolander, 1983).

Macay (i Elliott, 1989) liknar det system av föreställningar vi har vid en bur.

Denna bur är uppbyggd av föreställningar som stämmer överens med och är lo-

giskt beroende av varandra. Den blir därför stabil och svår att förändra. Infor-

mation har störst chans att ta sig in och stanna kvar i buren om dess budskap

stämmer överens med eller förstärker de tidigare föreställningarna.

Grundtankarna med buren av föreställningar verkar vara desamma som de i

teorin om kognitiv dissonans, vars upphovsman var Leon Festinger, någon gång

i slutet av 1950-talet . Bérard-Andersen (1986) uttrycker det så här:

"Det vill derfor vare lettere å ta imot tilltak som stemmer med våre hold-

ninger enn tiltak som går "imot" våre holdninger" (s.36).

Kiesler (1978) definierar dissonans som ett psykologiskt tillstånd då man känner

obehag, eftersom vissa av de uppfattningar man har om sig själv inte stämmer

överens med varann. Dissonans kan också beskrivas som att när individen väljer

ett visst beteende börjar hon söka sådan information som stöder hennes be-

slut. Samtidigt undviker hon sådan information som skulle visa att det val

hon gjort är dåligt dvs hon undviker dissonans, och strävar efter konsonans

eller överensstämmelse (Eskola, 1971). Men för att vi ska ändra vår uppfattning

om någonting och dessutom få en varaktig förändring av beteendet, som inte

upphör när en belöning eller bestraffning upphör, krävs åtminstone följande:

- att man upplever att man själv gjort ett val (ej tvång)

- att man känner att man själv är ansvarig för sina handlingar

- att yttre orsaker t ex belöningar eller bestraffningar minimeras

- att förändringen innebär en ansträngning

- att man i förväg inser betydelsen av beteendeförändringen (Kiesler, 1978).
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Eskola (1971) menar att vi felaktigt trott att om vi först påverkar folks attityder

så förändras nog beteendet på köpet. Forskning inom dissonansteori visar fak-

tiskt på motsatsen nämligen - bara vi får folk att bete sig på ett nytt sätt, genom

att tex införa en lag om bilbälten, som efter hand förändrar de sociala nor-

merna, kommer en attitydförändring så småningom.

Detta är troligen också vad Elliott menar när han säger att det bästa sättet att

bryta sig in i buren av föreställningar är att skapa nya erfarenheter. Våra före-

ställningar bygger ju till stor del på våra erfarenheter:

genom våra erfarenheter bygger vi en bur av föreställningar, som överens-

stämmer med vårt beteende.

Motståndet mot förändringar blir därför givetvis stort, eftersom buren raseras

om något i den förändras. Den måste sedan byggas upp igen av nya föreställ-

ningar som inte motsäger varandra och gör buren stabil mot påverkan (Elliott,

1989).

Man kan också jämföra den här diskussionen med Ajzens och Fishbeins modell

(1980) av hur människor systematiskt och rationellt "väger" och därefter väljer

sitt beteende efter

a) de föreställningar de har om beteendets konsekvenser samt

b) de föreställningar de har om vad andra tycker om beteendet.

Beroende på vilken vikt man lägger vid föreställningarna om beteendets konsek-

venser och vilken vikt eller hur stor betydelse det s k sociala trycket har för hur

jag beter mig, blir beteendet mycket olika från individ till individ, eftersom alla

har olika erfarenheter.

Om vi förtydligar det kan vi säga att hur jag beter mig beror på hur mycket

jag värderar mina föreställningar om

1. konsekvenserna av mitt beteende

2. andras åsikter om mitt beteende.
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Föreställn om

. 6

konsekvenserna X

Föreställn om
vad andra tycker

 
   

Beteende

    

  

Figur 1 Förenklad version av Ajzens och Fishbeins modell

När föreställningarna och beteendet stämmer överens upplever vi konsonans.

När någon eller några av dessa faktorer inte stämmer överens med de övriga

upplever vi dissonans.

Ovan har vi tillämpat Ajzens och Fishbeins (1980) terminologi på dissonans-

teorin (Festinger, se ovan), för att göra det lättare att urskilja de faktiska lik-

heterna med Elliotts och Festingers modeller.
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4 VAD ÄR EN URSÄKT - ETT FÖRSÖK TILL DEFINITION

Om man vill försöka få folk att ändra sig kan man, enligt Elliott (1989), ge dem

en ursäkt eller ett motiv att pröva något annat.

Men Elliott är mångtydig. Han talar om att ge folk en ursäkt för att ändra sig,

men han går inte närmare in på vad han vill man ska ändra: beteendet eller

föreställningarna eller alltsammans. Troligen underförstår han att det är beteen-

det som ska ändras, men det framgår inte klart. Han tillägger att man ska påvisa

en verklig förändring i individens omgivning som kan tjäna som en ursäkt.

Ordagrant skriver han:

"Provide an excuse for people to change their minds. Signpost a real

change in the environment which can act as an excuse" (s. 37)

Samtidigt talar han om att det bästa sättet att få folk att ändra sig är att ge dem

nya erfarenheter. Om han med dessa nya erfarenheter menar just att ge folk en

ursäkt för att ändra sig eller någonting annat framgår heller inte klart.

Festinger (i Eskola, 1971) talar om att individen gör ett val, varefter hon börjar

söka information som stöder valet och undviker information som motsäger det.

En ursäkt tjänar då som en förevändning för att man ändrar sitt beteende och

prövar ett nytt. Även om denna förändring är tillfällig tjänar den som ett incita-

ment till ett nytt beteende.

Forskning inom dissonansteorin visar att om man kan få människor att ändra sitt

beteende - vilket bl a kräver att individen upplever att hon själv gjort sitt val och

att hon tar eget ansvar (jämför diskussionen ovan under punkt 3) - ändrar de så

småningom även sina föreställningar och/eller attityder.

Med detta synsätt skulle föreställningarna vara de som sist förändras. Samhällets

normer och regler kan man enligt dissonansteorin förändra, genom att t ex in-

föra en lag, utan att den enskilda individen behöver ha ändrat sina föreställning-

ar. Om lagen medför en förändring av beteendet, så ändras föreställningarna

efter hand.

Det torde också vara så Elliott menar när han talar om att det bästa sättet att

bryta sig in i buren av föreställningar är just att skapa nya erfarenheter. Vad

menar han då med erfarenheter? Är det detsamma som beteenden? I så fall
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måste vi komplettera Elliotts utsaga med att tillägga: Att ge folk en ursäkt för att

ändra sitt beteende. Och nyckeln till buren är ursäkten.

Fishbein, å andra sidan, talar ju om föreställningar om beteendets konsekvenser

och om andras åsikter om beteendet. Här råder ingen tvekan om vad som avses.

Ett försök till sammanfattning: Elliotts ursäkt är ju bara en tillfällig, utlösande

impuls till att pröva ett nytt beteende och kan väl knappast orsaka en varaktig

förändring av beteendet utom vid mycket extrema fall då kraven på bl a eget val

och ansvar (jämför diskussionen under punkt 3) uppfylls.

En påtaglig skillnad mellan "teorierna" är att Elliott hela tiden diskuterar vad

som händer när man förmedlar ett budskap till många människor samtidigt,

medan de andra försöker predicera enskilda individers beteenden. Om man ser

Elliotts ursäkter som första steget till att förändra människors beteenden, kan

man kanske betrakta Festingers och Fishbeins bidrag som andra steget eller

slutmålet i den processen dvs en bestående förändring av beteendet.
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5.1

DISKUSSION

Förändringsprocessen

Om man således betraktar "ursäkten" som första steget i en förändringsprocess

kan man - utan att interferera med t ex Kiesler, som menar att man bl a ska mi-

nimera belöning! och bestraffning! för att åstadkomma en bestående förändring -

ändå hävda att en ursäkt bör innehålla belöning eller bestraffning för att få

genomslagskraft. Ett av ursäktens syften är just att fungera som en "eye-opener"

dvs att få folk att reagera på budskapet och sedan pröva det i handling. Så

egentligen består förändringsprocessen av flera steg. Och har man tagit ett steg

är det inte givet att man tar nästa. Det beror på ...

1.

2.

om man uppmärksammar ett budskap

om budskapet är tillräckligt starkt för att man ska pröva ett annat beteende

dvs man gör ett medvetet val t ex:

a) om Du använder bilbälte så slipper Du böta eller

b) om Du använder bilbälte så har Du chansen att vinna ett pris

om budskapets karaktär dvs

a) om belöningen eller bestraffningen alltid är närvarande t ex en lag eller

b) om belöningen eller bestraffningen är tillfällig t ex man vinner ett pris

har man olika stor chans att få bestående förändringar

a) om belöningen/bestraffningen är permanent dvs att man alltid riskerar

att få böta när man inte använder bilbältet, är chansen större att man

alltid använder bilbältet

b) om budskapet däremot bara innebär en tillfällig förstärkning (positiv

eller negativ), riskerar man att beteendet upphör när förstärkningen

uteblir t ex man slutar använda bältet när man deltagit i en tävling.

om budskapet däremot leder till att man blir övertygad om att det nya bete-

endet (här: att använda bilbältet) är riktigt. I detta fall blir all form av för-

stärkning onödig. Därför måste alltid budskapet vara förankrat i kunskap

t ex kunskap om varför det är så farligt att köra utan bälte. I annat fall ris-

kerar man att budskapet upplevs som oseriöst.

I sammanhanget kan det vara intressant att diskutera skillnaden i begreppen kun-

skap och insikt. Man kan ju t ex ha kunskap om, dvs veta, att det är x% säkrare

 

1 Förstärkning
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att cykla med hjälm. Men att inse att denna risk även gäller mig själv och inte

bara andra är något helt annat.

Kan man betrakta kunskap som en förutsättning för insikt? Om insikt definieras

som att ha kunskap om = veta vad kunskapen innebär för just mig i min speci-

ella situation, så borde det vara insikt vi strävar efter med informationsåtgärder

om trafiksäkerhet. Ty när man väl insett t ex riskerna med att köra utan bälte

behöver man inte någon förstärkning längre för att handla trafiksäkert. Man in-

ser det eller enligt Kiesler - man väljer själv och tar själv ansvar för sina hand-

lingar. Budskapet är internaliserat dvs man har själv "övertagit åsikten" och be-

teendet är bestående.

En annan benämning för "ursäkter", som har negativ klang och egentligen är en

direkt översättning från engelskan, skulle kunna vara "motiv". Motiven eller ur-

säkterna kan vara av olika slag t ex moraliska, sociala eller ekonomiska. Ursäk-

ten används ju som en förevändning för att få folk att handla trafiksäkert. Såle-

des: ursäkter är alla de motiv som fungerar som förevändningar för att folk ska

handla trafiksäkert.

MOTIV - URSÄKTER

  

  

   

Figur 2 Olika typer av ursäkter (motiv)

I en mening kan man kanske betrakta ursäkterna som själva belöningen eller be-

straffningen (positiv eller negativ förstärkning). En ekonomisk ursäkt tex att

man får ett pris om man kör trafiksäkert är ju en kortvarig belöning. En mora-

lisk ursäkt t ex att man uppmanas att ta ansvar inför sina anhöriga genom att an-

vända cykelhjälm så att man inte skadas, är en mera långvarig typ av förstärk-
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ning. Lagar som innebär bestraffning i form av böter eller fängelsestraff kan vi

säga vara av typen "tvingande ursäkter", som förhoppningsvis har längre effekt.

Sociala ursäkter, att tex inte köra för fort på den egna gatan av hänsyn till

grannarna, borde också vara en typ av förstärkning med längre varaktighet.

5.2 Dissonansteorin

Med dissonansteorins termer skulle man kunna beskriva, t ex en uppmaning att

använda bilbältet, som det som orsakar dissonansen. Ursäkten, t ex att man får

betala böter om man blir upptäckt utan bälte, återställer tillfälligt konsonansen

eller balansen mellan beteendet och föreställningarna och buren är sluten igen,

om än tillfälligt, i Elliotts termer.

Även om en ursäkt alltid är tillfällig återställer den konsonansen under en be-

gränsad tid. Om man sedan upplever att man själv väljer att bete sig på det sätt

ursäkten föreskriver och man själv känner sig ansvarig för det beteendet (jämför

punkt 3 ovan), kan ursäkten så småningom omvandlas till en attityd eller en

norm (Bérard-Andersen, 1986).

KONSONANS

 

Föreställn om

konsekvenserna x

I Beteende

Föreställn om /
vad andra tycker

  
 

 

    

   

4-- Överensstämmelse (konsonans)

Figur 3 Konsonans dvs överensstämmelse mellan vad man förväntar sig ska

hända av sitt handlande och vad man föreställer sig att andra tror om

handlandet

Exempel: Jag tror att om jag använder cykelhjälm så är risken att jag skadas

mindre. Denna uppfattning stämmer överens med att mina anhöriga tycker att

det är bra att jag använder hjälm.
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DISSONANS

 

Föreställn om

konsekvenserna %

% Beteende

Föreställn om /
vad andra tycker

 
   

    

   

Icke-överensstämmelse (dissonans)

Figur 4 Dissonans dvs mina föreställningar om vad som händer om jag

handlar på ett visst sätt stämmer inte överens med vad jag tror andra

tycker om handlingen

Exempel: Jag tror inte det har någon betydelse om jag har hjälm när jag cyklar,

men jag tror ändå att mina anhöriga skulle tycka det var bra.

URSÄKT

 

Föreställn om

     

       

/ konsekvenserna

Ursäkt -- Beteende x

Föreställn om
vad andra tycker

   

4 --P Överensstämmelse (konsonans)

Figur 5 Vad ursäkten gör är att föra in ett nytt argument, som gör att jag
ändrar mitt beteende. Om jag sedan blir övertygad om riktigheten i
det nya beteendet ändrar jag mina föreställningar om a) vad jag tror
händer om jag beter mig på detta sätt och b) vad jag tror att andra
tycker om det jag gör

Exempel: Från början använder jag inte cykelhjälm, men jag deltar i en tävling,
där de som använder hjälm belönas. Efter att ha använt hjälmen under en tid
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börjar jag ändra uppfattning om den - det är inte så besvärligt att använda den

och folk stirrar inte på mig för att jag har hjälm. Jag börjar inse att det är bra att

använda den och att andra också tycker det är bra att jag använder hjälm.

Det som här benämns föreställningar består av många olika uppfattningar om

vad man tror blir konsekvenserna av det man gör. En del uppfattningar kan vara

positiva och andra negativa, t ex man tror att det är säkrare att köra med bilbäl-

tet, men att det är obekvämt att använda det.

Mina föreställningar om vad andra tycker om mitt beteende består på samma sätt

av olika positiva och negativa uppfattningar om andras åsikter, t ex mina an-

höriga tycker det är bra att jag använder bilbältet, men mina kompisar tycker det

är fegt.

Inställningen till beteendet är den sammanlagda upplevelsen av mina föreställ-

ningar om konsekvenserna av mitt beteende och mina föreställningar om vad

andra tycker om mitt beteende.

Om det är fler negativa än positiva uppfattningar i ens föreställningar om ett

visst beteende - förutsatt att de har lika stor betydelse (vikt) - blir inställningen

till beteendet negativ. Är det fler positiva blir inställningen positiv. När de är

lika många och bedöms lika betydelsefulla (har lika stor vikt) blir vi tveksamma.

En ursäkt har sannolikt bäst effekt om man samtidigt kan påverka både före-

ställningarna och beteendet. I praktiken innebär detta att man ändrar åsikt och

beteende över en natt. Detta är förmodligen ganska sällsynt, eftersom de flesta

försök visar att förändringar i attityder oftast tar lång tid, t ex man får efterhand

en mer positiv inställning till att använda bilbältet när man ser att ens vänner gör

det och man själv börjar använda det.

Vid de tillfällen man lyckas påverka två av dessa variabler samtidigt, t ex bete-

endet och föreställningarna om vad andra tycker om beteendet, har man sanno-

likt större chans att erhålla positiva, varaktiga effekter, i synnerhet om beteen-

dets konsekvenser blir förstärkta genom belöning. Om man t ex får människor

att både använda bilbältet och samtidigt får dem att förstå att andra människor

tycker detta är bra, har man lyckats påverka dessa två variabler samtidigt och

har då större chans att få varaktiga effekter.
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Det mest sannolika är väl ändå att man med information endast påverkar en

variabel, t ex föreställningarna om konsekvenserna av beteendet i fråga, t ex om

jag inte använder bilbältet kan jag få böta. Om denna påverkan till förändring

accepteras eller kan ursäktas borde sannolikheten öka för att de två andra variab-

lerna (här: föreställningar om vad andra tycker samt beteendet) också förändras

efter viss tid. Om jag inser att även jag kan få böta, kanske jag så småningom

också inser att andra människor tycker det är bra att jag använder bältet och

därför börjar jag också använda bältet.

Om de föreställningar man har är starka dvs klart uttalade och aktivt bearbetade

(man är övertygad om en sak) är de givetvis svårare att förändra. Ett sätt är då

att, som Elliott säger, tillföra nya erfarenheter, så att man tvingas att omvärdera

sina gamla.

Är föreställningarna däremot svaga och outtalade - om man så att säga inte rik-

tigt tagit ställning - är de troligen enklare att påverka (Bérard-Andersen, 1986).

En tredje möjlighet är ju naturligtvis att man över huvud taget inte har tagit

ställning eller att man inte har någon föreställning alls. Då tillför man således

något nytt. Ett sätt skulle då kunna vara att övertala individen att ta ställning

officiellt genom att t ex få henne att berätta för sina grannar om fördelarna med

att använda cykelhjälm så att hon själv motiveras att använda den.

Detta är ett exempel på vad som kan åstadkommas om man applicerar den s k

"Commitment theory" i praktiken. Kiesler (1978) beskriver effekterna av teorin

som när någon beter sig på ett visst sätt eller tar ett visst beslut och detta görs

inför andra (offentligt), så blir beteendet eller beslutet mer motståndskraftigt

mot förändring. Grunden är densamma som i dissonansterorin. Man vill åter-

ställa ordningen (konsonansen) och försöka "rättfärdiga" sitt beteende eller

beslut genom att bete sig i enlighet med sin offentliga förkunnelse.

I Festingers dissonansteori (Eskola, 1971) skulle detta resonemang kunna förkla-

ras så att dissonansen minskas eller avlägsnas genom att

a) nya element tillförs eller

b) befintliga element förändras.

De förändringar som blir bestående har återskapat konsonansen mellan före-

ställningarna och beteendet enligt denna teori.
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5.3 ABC-modellen

Beroende på vad man vill påverka: föreställningarna eller beteendet, kan man

använda sig av olika typer av ursäkter. Ursäkter som t ex vill påverka föreställ-

ningarna om vad man tror andra tycker, får givetvis en annan karaktär än de

som avser att påverka de föreställningar man har om konsekvenserna av beteen-

det.

En ursäkt kan tex innebära ekonomiska för- eller nackdelar som att man får

rabatt när man köper en cykelhjälm eller att man får betala böter när man kör

för fort. Andra ursäkter kan betyda att man ändrar sin inställning till ett visst

beteende därför att andra, för en själv betydelsefulla personer, tycker annor-

lunda.

Streff och Geller (1986) talar om tillämpad beteendeanalys enligt ABC-modellen

(Antecedent-Behaviour-Concequence). En annan benämning på samma förete-

else skulle vara "Behavorial engineering". Den går ut på att försöka styra bete-

endet genom att välja stimulus (t ex en ursäkt), och förstärkning (t ex belöning)

så att man ökar sannolikheten för ett visst beteende.

Antecedent(A) H Behaviour(B) _,i Consequence(C)

Figur 6 ABC-modellen

   

   

En Antecedent talar om (annonserar) vilken typ av Consequence som väntar om

man beter sig på ett visst sätt. Ett exempel kan vara information om (A) att man

ska använda bilbälten (B) för annars kan man få böta (C). Överfört på tekniken

med ursäkter kan man säga att för att vara effektiv bör en ursäkt innehålla någon

typ av belöning eller bestraffning.

De flesta informationsåtgärder som misslyckats har, trots att de inkluderat

TV, filmer, demonstrationer, föreläsningar i kombination med tryckt material,

inte innehållit någon typ av belöning eller bestraffning (Nichols, 1982).

Vill man förenkla det kan man säga att effektiva ursäkter innebär någon form av

belöning eller bestraffning.
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Rein (1986) menar att om konsekvenserna av informationen, t ex ett hot om

böter för att man kör för fort, inte inträffar särskilt ofta, bryter vi mot trafikreg-

lerna. Det är därför som information som enbart vill få trafikanterna att följa

regler oftast bara har en kortvarig effekt. Vilket beteende man väljer beror såle-

des på vilka konsekvenser man faktiskt blir utsatt för. Därför är det t ex bra med

mera polisövervakning eller någon annan form av direkt belöning eller bestraff-

ning, så att man t ex ökar sannolikheten för att fler människor ska riskera att bli

upptäckta utan bälte.

Rein poängterar också att de informationsåtgärder som kunnat påvisa några

effekter är just sådana där den egna erfarenheten och informationen har

stämt överens. Kanske vi även här kan tala om en typ av konso-nans, dvs en

överensstämmelse mellan informationen och erfarenheten?
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6 SLUTORD

En viktig slutsats måste bli att den belöning eller bestraffning man ger upplevs

som verklig i den meningen att alla inser att även de t ex kan råka ut för en

poliskontroll och få böta. Därför är det också viktigt med exempelvis ökad tra-

fikövervakning, så att man upplever en överensstämmelse mellan informationen

och den egna erfarenheten.

Kan då tekniken med ursäkter användas i det praktiska trafiksäkerhetsarbetet?

Om vi ska dra några slutsatser, borde ursäkter kunna användas för att introdu-

cera och få folk att pröva ett annat beteende, men de räcker knappast till för en

permanent ändring av beteendet. Då krävs oftast något ytterligare t ex att ur-

säkten innehåller en långvarig förstärkning (t ex en lag) eller att man själv inser

fördelarna med det nya beteendet. Ty, när man väl insett att det nya beteendet är

riktigt och upplever att det är man själv som valt att bete sig på detta sätt och

känner att man ansvarar för sina handlingar, så blir all yttre förstärkning onödig.
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