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Skolans information om alkohol och trafik 

Karl-Johan Karlsson  

 

In this study I have investigated how role playing may change young 

students´ attitudes and behavior. According to the Swedish National  

Agency for Education´s governing document, Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna, 1994, the principals at Swedish schools are 

required to inform students about the risks connected with alcohol and 

traffic. Scientists bring to our attention the need for emotional 

information to change attitudes and behaviors. The Historical Wine- 

and Sprits Museum in Stockholm has arranged a role play that gives 

emotional information to school students in order to affect their 

attitudes towards drunk driving. My study is a qualitative examination 

of this role play. One of my conclusions is that the strongest effect of 

the Historical Wine- and Spirit Museum’s role play lies on the 

cognitive and affective part of young students´ attitudes towards 

driving under the influence of alcohol. However, the role play is not 

using the other powerful effect a role play can have, which is learning 

to behave differently by actually acting. This leaves room for 

improvements. The study furthermore looks into different theories 

about role playing and how to build a role play to make an effective 

change in attitudes and behaviors. This is also investigated in the 

empirical part of the study in the form of interviews. For instance, 

arguments should always be thought out by the participants themselves 

and the time for preparing arguments has an effect on the effectiveness 

of the role play.      

 

Key words: Role playing, attitude, behavior, students, alcohol and 

traffic.  
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I n l e d n i n g 
 

Bakgrund 
 
Trafiksäkerheten är idag ett mer aktuellt ämne än någonsin. Inom trafiken i Sverige 

omkommer årligen 400 till 500 personer (Vägverket, 2007). Av dessa har ca: 30 

procent alkohol i blodet och när det gäller singelolyckor är det nästan hälften 

(Ibid.). Enligt Sveriges riksdag skall Sverige arbeta efter nollvisionen som är ett 

etiskt förhållningssätt där det inte tillåts några döda i trafiken (Ibid.). Enligt 

Haglund och Åberg (1997) som forskat om ungdomars syn på alkohol och trafik är 

ungdomar överrepresenterade i olycksstatistiken. Haglund och Åberg visar hur 

ungdomar i åldrarna 15 till 24 år löper större risk än genomsnittstrafikanten att 

hamna i olyckor. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 finner vi på 

sidan 17 att: ”Rektor har när det gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ett 

särskilt ansvar för att… eleverna får kunskap om sex och samlevnad, trafikfrågor 

samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.”. En av skolans 

uppgifter är således att informera elever om alkohol och trafik.  

 

I en studie utförd av Haglund (2005) på Uppsala universitet som utgivits under 

titeln: Ungdomars inställning till alkohol och trafik och deras intresse för 

medverkan i informationsträffar, har det konstaterats att en informationsdag för 

gymnasieelever om risker med alkohol och bilkörning inte visade sig ha några 

effekter på attityder eller riskbedömningar. Haglund anger i sina slutsatser att det 

som kan komma åt problemet med ungdomar som dricker är att identifiera dessa 

ungdomar som ofta är män och sätta in riktade åtgärder emot dem. Han anser också 

att; ”informationen bör utformas på ett sätt som är känslomässigt berörande” (Ibid., 

s. 18).  

 

Tobler och Stratton (1997) har gjort en metaanalys där de undersökte den påvisade 

effekten av 120 skolbaserade antidrogprogram med syfte till påverkan på attityder 

och beteenden. Tobler och Stratton anser att det inte finns någon samstämmighet i 

de rekommendationer som de olika antidrogprogrammen ger för att skapa effektiv 

påverkan på attityder och beteenden. Detta eftersom metoderna hos de olika 

antidrogprogrammen inte liknar varandra tillräckligt och därför producerar olika 
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rekommendationer. Dock fastslår Tobler och Stratton att kombinationen 

kunskapsprogram med/eller utan affektiv påverkan inte är lika effektivt som 

kunskapsprogram som innehåller kunskap eller träning i att säga nej och/eller ge 

generella färdigheter. Meligrana och Andrew (2003) har utvärderat rollspel som 

metod inom undervisning på högskola och universitet. I deras utvärdering som 

utfördes med ett experiment söktes de faktorer som rollspel har sina styrkor i. I 

rollspelet deltog 27 studenter som läste samhällsplanering. Experimentet utfördes 

genom att studenterna fick simulera en beslutsprocess i en styrelse. Studenternas 

uppgift var att agera utifrån sina framtida professionella roller. Den lärdom som 

studenterna enligt Meligrana och Andrew tog med sig mest ifrån rollspelet var att 

kunna agera utifrån sin rollkaraktär. Mindre lärde sig studenterna om subjektiva 

fakta. Elder et al. (2005) som gjort en mer samtida utvärdering av antidrogprogram 

förklarar att mest effektiva är program som är konstruerade med kombinationer av 

innehåll som levereras interaktivt. 

 

Vin- och sprithistoriska Museet i Stockholm anordnar ett rollspel för skolklasser där 

ungdomar skall kunna sätta sig in i trafikfrågor och alkohol. Rollspelet kallas för 

”Leka med Döden” och skall påverka ungdomarnas attityder till alkohol och trafik. 

Närmast följer en beskrivning av rollspelet ”Leka med Döden”. De tre bilderna 

kommer ifrån Vin- och Sprithistoriska Museets 

hemsida för rollspelet (Edvard Koinberg, Vin- 

& Sprithistoriska Museets hemsida, 2007). Först 

möter deltagarna en film där de får följa Martin, 

Linus, Linus flickvän och deras vänner på en 

fest. På festen bestämmer de sig för att åka och 

köpa mer alkohol, vilket slutar i en krasch där Linus dör. Efter filmen får de olika 

grupperna om 3-5 personer som 

dramapedagogen delat upp klassen i gå ut till 

rummen där rollspelen skall ageras. Varje 

grupp får två olika rum där de i varje rum 

utspelar en scen. I dessa scener skall de själva 

agera roller och uppleva konsekvenserna av 

olyckan. De olika scenerna är; festen innan olyckan, olycksplatsen, polisförhöret, 

hemma hos de anhöriga, i skolan efter minnesceremonin, vad hände sedan och den 
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livslånga baksmällan. För att deltagarna skall veta sin roll tilldelas de en 

rollbeskrivning och rumsbeskrivning, se bild nedan. Deltagarna får spela olika 

roller bland annat Martin, Linus, mamma, polis eller klasskamrater. I dessa roller 

skall deltagarna få en förståelse för hur dessa roller upplever konsekvenserna av en 

olycka. Under rollspelen är de utan dramapedagog eller lärare och agerar helt själva 

i sina respektive rum. Efter att rollspelet är 

genomfört samlas alla och diskuterar 

tillsammans med dramapedagogen 

upplevelserna och genomförandet. Även hur 

deltagarna kan göra för att förhindra någon ifrån 

att köra diskuteras. Deltagarna ombeds ställa sig 

i ett av fyra hörn i rummet där de aktivt väljer sida för hur de skulle agera om någon 

skulle tänkta att köra onykter. Dessa fyra olika placeringar är; själv stoppa någon, 

stoppa tillsammans med andra, ringa föräldrar eller polis och fjärde gör någonting 

annat. Rollspelet ges ifrån årskurs 9, anordnas tre gånger per dag måndag till fredag 

och är gratis för skolklasser. Jag har erhållit ett uppdrag från Vin- och 

Sprithistoriska Museet att göra en utvärdering av rollspelet ”Leka med Döden”. 

Denna studie är resultatet av denna utvärdering. Under förförståelsen i metoden 

återfinns min egen upplevelse av rollspelet.  

 

Syfte 
 
Syftet med denna studie är att göra en utvärdering av den insats för påverkan på 

ungdomars attityder inom alkohol och trafik som Vin- och Sprithistoriska Museets 

rollspel ger. Jag ämnar således undersöka om rollspelet skapar den eftertanke hos 

deltagarna som krävs för påverkan på attityder och beteenden. Ett ytterligare syfte 

är att beskriva hur deltagare i rollspelet samt psykologisk forskning anger att ett 

liknande rollspel bör konstrueras för att skapa effektivast möjliga påverkan på 

attityder och beteenden till alkohol och bilkörning.  

 

Frågeställningar 
 
Skapar Vin- och Sprithistoriska Museets rollspel reflektion hos deltagarna? Vilka 

faktorer påverkar hur effektiv påverkan blir i ett rollspel?  
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T e o r e t i s k   b a k g r u n d 
 

Påverkan 
 
Den teoretiska bakgrunden börjar med att redogöra för hur påverkan kan skapas och 

några faktorer som inverkar på hur djup påverkan blir. Därefter beskrivs hur 

attityder skapas och sambandet mellan attityder och beteenden. Senare följer möjlig 

påverkan med rollspel och påvisad påverkan med rollspel. Nästa avsnitt längre fram 

behandlar faktorer som påverkar rollspels effektivitet.  

 

För att påverkan ska ske behöver individer skapa tankar kring det de skall påverkas 

av. Brock och Green (2005) beskriver Petty och Cacioppos teori om den centrala 

och den perifera vägen till påverkan. Den centrala vägen till påverkan betyder att 

individer tänker igenom argumenten djupt och reflexivt. Påverkan sker då därför att 

individer attraheras av argumenten och finner dem riktiga. Den perifera vägen till 

påverkan sker när individer inte tänker igenom argumenten men ändå blir 

påverkade. Detta sker då oftast genom andra påverkningsfaktorer som t ex hur 

attraktiv de finner den som framför argumenten eller om de anser denne vara en 

expert. Påverkan sker någonstans mellan dessa två extremer enligt Petty och 

Cacioppos teori ”elaboration likelihood theory”.  Den centrala vägen till påverkan 

skapar attityder som är mer stabila, lättillgängliga, motståndskraftiga och lättare 

förutspår bedömning och beteende. Motivation och förmåga hos individer påverkar 

följaktligen hur lätt de har för att uppnå den centrala vägen till påverkan. Har 

individer inte motivationen eller energin att tänka över argumenten når de inte den 

centrala vägen till påverkan. Har de inte heller den kunskap som behövs för att 

överväga de nya argumenten och jämföra dem med sina tidigare skapas ingen 

långsiktig påverkan.  

 

Enligt Petty och Cacioppo krävs det för att skapa effektiv påverkan att det ges 

starka argument när individer känner en stark personlig relevans till ämnet för 

påverkan (Brock & Green, 2005). Men även tvärtom gäller då det krävs svaga 

argument när individer känner en låg personlig relevans till ämnet. Petty, Harkins 

och Williams samt även Tormala och Petty har visat att det är viktigt att lägga över 

ansvaret för att tänka igenom sina argument på de individer som deltar (Ibid.). 
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Individerna bör informeras om att deras åsikt är viktig och skall uppvisas. Mer 

diskussion om argument finns där Tormala och Petty beskriver att svaga argument 

attraherar individer med låga behov av att tänka, och vise versa där starka argument 

attraheras individer som har ett stort behov av att tänka. Tormala och Petty 

beskriver även att om individer skall kunna framföra sina åsikter behöver de få sina 

tankar bekräftade initialt tillsammans med kamrat utan att bli kritiserade. Här sker 

s.k. själv-validering. Denna grund inom påverkan ger förståelse för den mängd 

faktorer som påverkar om påverkan blir effektiv.  

 

Skapandet av attityder  

 
Montgomery (1993) förklarar i sin rapport till transportforskningsberedningen att 

attityder ofta uppfyller en funktion. Tre olika attitydfunktioner beskrivs. Den första 

visar att attityden kan existera för att t ex underlätta en anpassning till miljön, detta 

ger attityden en kunskapsfunktion. En attityd kan också ha en värdeexpressiv 

funktion där attityden t ex ger uttryck för åsikter. Tredje funktionen en attityd kan 

ha är en social anpassningsfunktion. Attityden existerar då för att skapa social 

acceptans. Det finns enligt Montgomery tre faktorer som påverkar attitydbildning 

nämligen kognitiva, affektiva och tidigare beteenden. Den kognitiva faktorn består 

av kunskap som formar attityden, kunskapen är antingen mest positiv eller negativ, 

vilket påverkar attitydbildningen. Affektiva faktorer består av känslor och 

preferenser som påverkar attitydbildningen. Tidigare beteenden är en faktor som 

skapar attityder, individer drar slutsatser om sina egna attityder utifrån sitt beteende. 

Men hur attityder och beteenden hänger ihop är inte helt enkelt att överskåda.  

 

Attityder och beteenden 

 
Sambandet mellan attityder och beteenden kräver en teorietisk modell, eftersom det 

inte är direkt, utan påverkas av en mängd olika faktorer. Enligt Beck och Fritz-

Verticchio (2003) som undersökt hur rollspel kan användas för att hjälpa barn att 

förstå en kommunikationshandikappad kamrats vardag, strävar individer efter att 

deras attityder och beteenden skall sammanstämma. Ifall inte samstämmighet 

mellan attityd och beteende finns, uppkommer kognitiv dissonans. Kognitiv 

dissonans beskriver Montgomery (1993) som en obehagskänsla. Det finns många 
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faktorer som påverkar sambandet mellan attityd och beteende. Därför blir 

kopplingen mellan dem svår att överskåda. Ajzen (1991) beskriver i sin teori om 

planerat beteende tre faktorer eller överväganden som har betydelse för hur 

sambandet mellan attityd och beteende blir, se figur 1. De överväganden som 

individer gör är; värdering av beteendet, tro om de normativa förväntningar andra 

har och faktorer som anger hur väl individen själv tror sig kunna styra sitt beteende. 

Det första övervägandet berättar hur vi har en egen intention med vårt beteende, vi 

värderar konsekvenser av beteendet och skapar föreställningar kring beteendet. I det 

andra övervägandet begrundar vi vad andra har för normer. Normerna blir 

subjektiva, individer kan inte säkert veta andras normer. Vi har en intention att rätta 

oss efter dessa antagna normer. I det tredje och sista övervägandet, begrundar vi vad 

som kan påverka hur vårt beteende utfaller. Denna faktor kan kallas 

beteendekontroll och kan påverka både vår intention till beteendet och direkt själva 

beteendet. De överväganden vi gör påverkar intentionen att bete sig på ett visst sätt, 

vilket i sin tur har samband med det faktiska beteende.  

 

Figur 1. Theory of planned behavior (efter Ajzen, 1991).  

 

 

 

 

Attityd till 
beteendet 

Subjektiv 
norm 

Upplevd 
kontroll av 
beteendet 

Intention Beteende 
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Möjlig påverkan på attityder och beteenden med rollspel 

 
Perspektivpåverkan är en av flertalet metoder för att påverka attityder och 

beteenden enligt Montgomery (1993). Perspektivpåverkan kan ske genom ett 

rollbyte i t ex ett rollspel. Montgomery hävdar att perspektivpåverkan är mest 

effektivt emot den värdeexpressiva funktionen hos attityder. Perspektivpåverkan 

kan dock också påverka attitydens kunskapsfunktion. Montgomery beskriver detta 

utifrån att perspektivtagande kan ge ny kunskap om attitydobjektet. Om ett 

problematiskt beteende anknyter till kunskap bör det ges information eller 

perspektivpåverkan. Är det uttryck för individens identitet bör perspektivpåverkan 

ges. 

 
Enligt Montgomery syftar perspektivpåverkan till att ge individer en möjlighet att 

identifiera sig med en annan roll eller grupp. Om individer förmås att använda de 

attityder och beteenden som är förknippade med det utstakade perspektivet kan de 

förändras i enlighet med detta. Rollspel som begrepp är brett och McGregor (1993) 

försöker definiera det och kommer fram till att rollspel är; aktiva dramatiseringar, 

uppsatsskrivande, eller debatter vilka är utformade för att låta deltagarna använda 

sig av ett annat perspektiv. Han fortsätter med att beskriva rollspel som 

värdetestande, där det skall demonstreras icke-konvergenta trossatser hos 

deltagarna. Ytterligare anger McGregor att rollspel kan vara en teknik som har för 

avsikt att skapa dissonans, vilket gör att deltagarna ifrågasätter sina värderingar. 

 

Gosenpud (1990) har i en litteraturstudie utvärderat experimentellt lärande inom 

utbildning som metod för påverkan på attityder och beteenden. Experimentellt 

lärande kan förklaras som en metod där deltagare får experimentera sig fram aktivt 

till lösningar vilket enligt Gosenpud kan beskrivas som rollspel. Gosenpud 

beskriver att de som förespråkar den experimentella lärandemetoden menar oftast 

att värdet återfinns hos de affektiva faktorerna och beteendet. Bäst är att använda 

sig av flera metoder, men att försöka avgöra vilken metod som är bäst, är för 

komplext. Enligt Montgomery (1993) finns det dock en risk med att blanda ihop 

många olika metoder för påverkan på attityder och beteenden. Risken är att om en 

individ upplever att denne gör någonting utifrån sitt eget intresse, kan en belöning 

om det nu är det som används som metod, snarare skapa mindre intresse hos 
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individen. Därför bör, enligt Montgomery, påverkan på attityder och beteenden ske 

utifrån en metod.  

 

Elder et al. (2005) har gjort en metastudie över skolbaserade program för att minska 

antalet förare som kör påverkade samt för att minska antalet som åker med någon 

som är påverkad. De skapade en konceptuell ram som de använde i sin metanalys. 

Det första sättet att påverka som de beskriver är att ge kunskap omkring 

konsekvenserna av att dricka och alternativen till att dricka. Andra är att utveckla 

färdigheter för att säga ifrån och andra färdigheter. Tredje sättet att påverka är 

förändring av upplevda sociala normer. Dessa tre sätt att påverka kan enligt Elder et 

al. plockas fram i rollspel.  

 

Påvisad påverkan med rollspel 

 

I Gosenpuds (1990) litteraturstudie ingick 19 studier som använt attityd som 

beroende variabel, i 12 av dessa mättes attityder både före och efter experimentet. 

Av dessa 12 studier använde sex sensivitetsträning, tre rollspel och tre ”på jobbet-

träning”. Vid sensivitetsträning fanns ingen signifikant skillnad i attityder före och 

efter experimentet, däremot visade alla tre rollspelsstudier en signifikant 

attitydförändring. Samma sak gällde även för ”på jobbet-träning” där det fanns 

skillnader i attityd före och efter. I resterande sju studier, som mätte attityderna vid 

endast ett tillfälle, påvisades signifikant mer attitydpåverkan bland grupper som 

genomgått experimentella lärandemetoder jämfört med de olika studiernas 

kontrollgrupper.  

 

Gosenpud betraktade även den experimentella lärandemetoden som metod för 

beteendepåverkan och visar att metoden är mycket effektiv för förändring av 

beteenden. I 17 av de 18 studier som använde beteende som beroende variabel 

visades en förändring i beteendet. Gosenpud visar även att den experimentella 

lärandemetoden är effektiv för förändring av de affektiva aspekterna hos attityder. 

Däremot är inte den experimentella lärandemetoden effektiv på att lära in kunskap. 

Dock påvisar några studier att om den experimentella lärandemetoden är uppställd 

som ett test med klara mål, d v s har en struktur för upplägget av metoden, blir 

metoden mer effektiv för inlärning av kunskap. Enligt Gosenpud kan det ge en 
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indikation över behov av någon form av struktur inom den experimentella 

lärandemetoden om kunskap är målet. Meligrana och Andrew (2003) hävdar att det 

svårt att lära sig abstrakt fakta utifrån ett rollspel. De anger dock att ett rollspel som 

är strukturerat för att skapa kunskap kan framkalla kunskapsinlärning. I det rollspel 

Meligrana och Andrew använde i sitt experiment som finns beskrivet i bakgrunden 

till studien lärde sig studenterna agera utifrån sina roller och att de insåg vikten av 

att skaffa sig kunskap.  

 

Ytterligare en forskare som bekräftat rollspelets positiva effekt på beteende är Kirs 

(1994) som utvärderat rollspel inom utbildning på högskola och universitet för 

träning av studenter i att agera sin professionella roll. Undersökningen visade att en 

positiv förändring i beteende kommer utifrån användandet av rollspel. Kirs hänvisar 

även till en undersökning gjord av Argyris, som visat att rollspel ökar chanserna till 

beteendeförändring. Kirs visar att sambandet mellan att ha tagit en roll och att 

lättare kunna utföra rollen igen är bekräftat, men också att träning i att utföra en roll 

innebär även att det blir lättare att agera i helt andra roller.  

 

Ett sätt att lära barn att fungera tillsammans med en kommunikationshandikappad 

kamrat är enligt Beck och Fritz-Verticchio (2003) att berätta för barnen om 

handikappet genom verbala förklaringar och video, d. v. s. genom att ge barnen 

information. Men det finns också ett annat sätt enligt dem och det är att använda sig 

av rollspel där rollerna ageras utan att använda tal. Eftersom att rollerna ageras i 

tysthet ser barnen hur sin kommunikationshandikappade kamrat kan uppleva en 

situation. De visar i sin undersökning att inom aktiv inlärning har det påvisats att 

användandet av rollspel ökar påverkan på attityder. Rollspelet ger barnen 

möjligheten att ”gå in i någon annans skor” en stund för att förstå dennes roll och 

känslor. Barn har dessutom lättare för att ta in information ifrån andra barn, vilket 

anges som synnerligen betydelsefullt vid påverkan på barn. Det som rollspelet ger, 

som inte informationen ger, är att det påverkar beteendet och är effektivt för 

påverkan på affektiva aspekter hos attityder. Beck och Fritz-Verticchio anger att 

information om handikapp påverkar i viss utsträckning affektiva aspekter som till 

exempel värderingar om handikappade, men att information inte är speciellt effektiv 

för förändring av beteenden. 
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I en studie utförd av McGregor (1993) var syftet att jämföra två olika metoder för 

att påverka attityder emot t ex etniska grupper hos skolungdomar. Metoderna som 

jämfördes var antirasistisk undervisning och rollspel. Studien skulle jämföra de 

bådas effektivitet i att minska fördomar hos skolungdomar. Studien visar att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan att använda sig av antirasistisk undervisning 

eller rollspel. Studien visar att större effekt på attityderna fås när påverkan sker vid 

lägre åldrar. McGregor beskriver att rollspel skiljer sig ifrån antirasistisk 

undervisning eftersom att det ger tillfälle att visa fördomarna och diskrimineringen 

utifrån roller. Rollspel gör att individerna får ta någon annans perspektiv. Det finns 

dock problem med rollspel som skall illustrera rasistiska attityder och beteenden, 

detta i och med att rollspel kan utsätta minoritetsgrupper för att verka vara 

hjälplösa. Det kan göra att minoritetsgrupperna förstärker sin egen självbild. 

Individer som utför rollspel kan ibland förneka sina egna attityder för att motverka 

kognitiv dissonans, dessa får minst ut av rollspel. Andra individer söker däremot 

ännu mer fakta för att motarbeta sin kognitiva dissonans, dessa individer får ut mest 

av rollspel.  

 

En undersökning om ungdomars tankar kring droger har utförts av Harding, Safer, 

Kavanagh, Bania, et al. (1996). Deras undersökning gjordes med skolelever i 

Chicago ifrån klass 9 till 12. Ett program för påverkan i tre steg användes; det 

började med en föreställning i teaterform, fortsatte sedan med ett rollspel och sist en 

diskussion. Ungdomarna fick svara på ett frågeformulär två veckor efter att de hade 

genomgått programmet. De svar som ungdomarna gav på frågeformuläret anges av 

Harding et al. vara en utvärdering av hur effektivt ett program för påverkan med 

rollspel är. En fråga de ställde handlade om ungdomarna skulle göra någonting 

annorlunda nu. Där svarade 60 procent ja och 31 procent svarande nej. Även en 

öppen fråga där studenterna ombads diskutera hur de upplevt rollspelet och 

diskussionen ingick. Kommentarerna ifrån denna fråga var bland annat att 

ungdomarna upplevde det bra att diskutera utifrån verkliga situationer med droger 

inblandade. Många rapporterade att de tyckte rollspelet var realistiskt och att det var 

bra att de fick diskutera på sitt ”eget” språk om droger och alkohol. Rollspelet var 

bra för det var rakt på sak enligt ungdomarna som medverkade i programmet. 

Eftersom rollspelet upplevdes realistiskt ökar ungdomarnas vilja att delta i 

diskussionen.  
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Faktorer för effektiv påverkan  
 

I följande avsnitt diskuteras faktorer som tidigare forskning visat har positiv eller 

negativ effekt för hur effektiv påverkan blir. I detta avsnitt finns det generella 

teorier om påverkan men också teorier skapade utifrån påverkan med rollspel.  

 

Elder et al. (2005) beskriver hur en ledares känsla för ämnet och utbildning inverkar 

på ett påverkansprograms effektivitet. Påverkan sker bäst mellan kamrat till kamrat 

och inte mellan elev och lärare. För svaga värderingar ha negativ effekt. Detta 

beskriver även Cacioppo och Petty med att svaga argument inte bör upprepas då 

detta kan ha en negativ effekt på påverkan (Brock & Green, 2005).  

 

Bra effekt ger ett program för påverkan emot alkoholpåverkad bilkörning som är 

inriktat på att påverka de sociala normerna på skolan enligt Elder et al. (2005). 

Harkins och Petty visar hur antalet källor inverkar på effektiviteten hos påverkan 

(Brock & Green, 2005). Ju fler som anser någonting, desto större är chansen till 

påverkan.  

 

Enligt Brunkrant och Unnava ökar chanserna till påverkan om en individ blir 

tilltalad med tredje persons pronomen istället för andra (Brock & Green, 2005.). Att 

summera huvudargumenten som frågor gör att individer påverkas mer då detta 

skapar mer tankar enligt Petty, Cacioppo och Heesacker (Ibid.). Att inte förvarna 

någon om den påverkan som skall ske anges av Petty och Cacioppo att vara viktigt 

(Ibid.). Detta påverkar speciellt mycket om ämnet är viktigt för den deltagande.  

 

I Gosenpuds (1990) studie utvärderades tre studier som har använt rollspel som 

metod för påverkan. Återkoppling anses här vara en viktig och central del i ett 

program med rollspel. Återkopplingen kan förklaras som att de medverkande i 

rollspelet förklarar hur de upplever att deltagarna i rollspelet agerar. Ju mer 

involverade deltagarna är i rollspelet, desto kraftigare effekt har rollspel.  

 

McGregor (1993) diskuterar hur rollspel kan göras mer effektiva för att förändra 

attityder och beteenden. Ett sätt är att strategiskt planera strukturen för rollspelet. 

Detta kan ske genom att rollspelet delas upp i speciella delar som t ex rum där olika 
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roller skall ageras. Strukturen kan komma utifrån att deltagarna måste gå igenom de 

olika rummen i en speciell ordning. I varje del eller rum kan det vara meningen att t 

ex en speciell social process skall diskuteras. Utformas rollspelet strategiskt ökar 

dess chans till påverkan.  

 

Cialdini, Petty och Cacioppo (1981) har i sin översiktsartikel över forskningen inom 

attitydförändringar beskrivit hur en attitydförändring kan skapas. De refererar bl.a. 

till hur Janis visade att en person som agerar utifrån ett annat perspektiv temporärt 

blir motiverad att utföra en genomgång av möjlig positiv information om det 

perspektivet. Eftersom individen reflekterar över dessa argument ökar utsikterna till 

förändring av attityder. Ett test av hypotesen att en sådan tankegenomgång skulle ha 

effekt utfördes av O’Neill och Leving (Ibid.). I detta test fick ett antal 

undersökningsdeltagare 40 minuter på sig för att tänka igenom argumenten för sin 

tilldelade sida. En kontrollgrupp där undersökningsdeltagarna inte fick chansen att 

först tänka igenom argumenten ingick också. Resultatet av detta experiment visade 

att de undersökningsdeltagare som hade information om vilken sida de skulle ha 

innan argumentationen, var mer positiva till sin givna sida både före och efter 

experimentet. Cialdini et al. refererar också till ett experiment utfört av Eiser och 

Ross där undersökningsdeltagarna fick skriva uppsatser som antingen hade en 

positiv eller negativ position till en sak. Deras attityder var efter skrivandet i samma 

riktning som deras uppsats. I en uppföljande studie undersöktes om det skulle gå att 

vända attityderna om motsatta argument gavs ut. Detta förändrade inte attityderna 

mätbart. Här visades vikten av att det är egenproducerade argument som skall 

skapas för att effektiv påverkan på attityder ska ske.  

 

Enligt Cialdini et al. kan redan färdiga kognitiva scheman hos individer stärka hur 

starkt de band de skapar till attityden blir när denna formas. En undersökning utförd 

av Tesser och Leone (Cialdini et al. 1981) visade att attityder till saker individer 

redan har ett kognitivt schema för stärker hur väl attityden befästs. En individ 

reagerar således på ett meddelande genom att försöka koppla det till existerande 

fakta, har individen färdiga kognitiva scheman som kan kopplas till meddelandet 

kan den attityd som skapas befästas starkare.  
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Plous (2000) exemplifierar hur ett rollspel kan utformas för att öka dess effektivitet. 

Det rollspel som beskrivs handlar hur individer skall tränas i att agera när någon 

uttalar en fördom emot t ex etniska grupper. Rollspel skall således påverka 

beteendet, detta utifrån att deltagarna får träna sig i att agera rollen som 

konfronterar den som uttalar fördomen. Att alla har chansen att spela samtliga roller 

inom rollspelet anges som viktigt. Innan rollspelet skall det delas ut information om 

de olika rollerna. Informationen ges ut för att underlätta för deltagarna att sätta sig 

in i sina roller. Det är viktigt att träna på motargumenten istället för att bara sätta 

igång med rollspelet direkt. En kommentar som ofta kommer upp efter denna 

övning är att eleverna har svårt att bemöta fördomarna utan att skapa irritation hos 

den uttrycker dem. Eleverna har därför skapat frågor som används inom rollspelet 

för att möta fördomar, exempel på dessa frågor är; ”Varför säger du det?”, ”Känner 

du likadant för alla individer i den gruppen?”, ”Jag är förvånad över att höra dig 

säga det eftersom att jag trott att du var en väldigt öppen person?” och ”Det gör mig 

obekväm att höra dig säga det.” (Ibid., s. 199). Plous menar att sådana frågor gör att 

det inte finns något mål att inrikta sina motargument emot. Det innebär att den som 

får en fråga som svar på sin fördom, inte kan argumentera emot och agera fientligt, 

utan måste försöka tänka igenom frågan. Mottagaren höjer den kognitiva 

dissonansen hos talaren genom att rikta sig emot självbilden hos talaren. Att 

diskutera med respekt, framhåller Plous, är en viktig faktor för att kunna få talaren 

att själv reflektera över sina attityder. En talare som för fram sina fördomar kan tro 

att mottagare ger sina motargument som humor, om inte argumenten framförs med 

respekt.  

 

Plous refererar till Lewin som studerat hur undersökningsdeltagarna ville att andra 

skulle konfrontera fördomar som uttrycktes. Det framkom här att det som 

deltagarna såg som mest effektivt var lugna och tystlåtna motargument. Eller också 

kunde argumentet, enligt undersökningsdeltagarna, bygga på att förklara att det 

fanns individuella skillnader mellan varje grupp.  

 

Schuh och Young (1978) har gjort en studie där manliga studenter deltog i tre olika 

experiment för att utvärdera rollspelets påverkan på attityder och beteenden. Syftet 

med utvärderingen var att undersöka hur rollspelet som metod fungerar för att 

förändra attityder och beteenden till att anställa en kvinna till en management 
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trainee-tjänst. I det första experimentet lyckades inte Schuh och Young få till en 

attitydförändring hos sina deltagare. Experimentet gick ut på att spela ett rollspel 

där negativa attityder till kvinnor inom management skulle motarbetas med 

argumentation. Ett andra experiment gjordes på samma sätt som det första med 

några små förändringar, innehållet förändrades till att bara innehålla neutrala fakta 

om kvinnor inom management. Ytterligare en förändring var att Schuh och Young 

testade de som skulle vara med i experimentet innan, för att se hur deras attityder 

till kvinnor inom management var. Utifrån detta test placerades deltagarna i olika 

grupper. De som hade mest positiva attityder till kvinnliga chefer placerades som 

personalchefer. De som hade negativa attityder placerades som rekryterare eller 

observatörer. Det visades att det kan ske en signifikant förändring i attityder om de 

som skall agera personalchefer, som är den individ inom detta rollspel vilken 

uttrycker mest åsikter, väljs ut utifrån de åsikter som ledaren eftersträvar. Andra 

experimentet visade således att den som argumenterar i rollspelet själv måste tro det 

som den argumenterar för, då kan en attitydförändring ske hos deltagare. I ett tredje 

experiment visades en beteendeförändring, där de som varit med i rollspelet, vilket 

var utformat på liknade sätt som i andra experimentet, hade en signifikant högre 

tendens att anse att en kvinnlig arbetssökande var lämplig för en management 

trainee-tjänst.  

 

Schuh och Young beskriver också att deras undersökning visade att en lektion med 

en auktoritär figur som baserar sina argument kring lagar, d v s information, har 

ingen effekt på attityder till kvinnor inom management. 

 

M e t o d 
 

Kvalitativ tematisk ansats 
 
Denna studie utgår ifrån en tematisk analys där intervju har använts som metod. Jag 

har för avsikt att inom denna studie fokusera på den subjektiva upplevelsen som 

rollspelet ”Leka med Döden” ger elever. Jag syftar således undersöka kvalitativt om 

rollspelet skapar tankar kring alkohol och trafik. Frågor i intervjuerna ställs 

inledningsvis mycket öppna för att respondenten skall kunna vänja sig vid 

intervjusituationen och känna sig bekväm med att berätta om sin upplevelse. Senare 
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under intervjun skapas en dialog. Eftersom att jag har ett kvalitativt syfte som grund 

innebär det att jag vill veta mer än vad jag kan ställa direkta frågor om. En intervju 

med bara direkta frågor eller en standardiserad intervju producerar mer kvantitativa 

resultat där det inte skapas en dialog.  

 

Då jag innan intervjuerna har arbetat med att skapa en teorigrund har jag en relativt 

stor kännedom av vilka effekter ett rollspel kan tänkas ha på deltagarna. Jag har 

minimera denna påverkan för att få fram de tankar respondenterna har och i största 

mån undvikit ledande frågor. Den metod jag använder kan kallas för interaktiv 

induktion eftersom att jag till min analys av min empiri kommer att induktivt utgå 

från min empiri utan att relatera den till tidigare teori (Hartman, 2004). Utifrån den 

tematiska analys jag gör kommer jag sedan i diskussionen relatera den till tidigare 

forskning.  

 

Förförståelse 
 
Samtidigt som jag har kunskap om påverkan på attityder med rollspel har jag också 

själv deltagit i rollspelet ”Leka med Döden”. Innan jag inledde intervjuerna deltog 

jag tillsammans med en klass efter att jag och dramapedagogen tillfrågat klassen om 

detta var okej för dem. Jag förklarade för eleverna att jag endast skulle vara med för 

att själv uppleva rollspelet. Mitt syfte var således inte att studera dem på annat sätt 

än som vilken annan deltagare som helst skulle ha gjort.  

 

Här följer delar utav min upplevelse av rollspelet ”Leka med Döden”. Inledningsvis 

har dramapedagogen lite övningar med oss deltagare för att vi ska känna oss 

bekväma och våga diskutera tillsammans. Vi blir ombedda att ställa oss i ett led där 

vi ordnas utifrån hur ljusa våra ögon är. Detta sker utan muntlig kommunikation. 

Jag tolkar det som att dramapedagogen under denna övning noterar vilka som 

agerar på ett visst sätt för att kunna dela in oss. Efter att vi genomfört denna övning 

delar dramapedagogen ut rollspelskort till oss. Dessa kort är vändbara och på varje 

sida finns en roll och en rumsbeskrivning. Jag blir tilldelad Martin som första roll i 

rummet ”festen innan olyckan”. Som andra roll är jag en kompis i rummet ”i skolan 

efter minnesceremonin”. Men innan rollspelet ser vi en film. Denna film visar 

festen där ungdomarna bestämmer sig för att åka och köpa alkohol. Jag följer den 
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rollfigur som jag blivit tilldelad vilken är Martin. Han är den som blir övertalad att 

köra och filmen slutar i en ganska dramatisk krasch. Precis när olyckan är ett 

faktum startar en ambulans ungefär 10 meter bort ifrån där vi sitter och ser filmen. 

Ambulansen är mycket verklighetstrogen (se bild sidan 5) med blåljus och en siren 

som hörs mycket tydligt. Här upplever jag att jag blir lite skrämd av själva 

upplevelsen då det känns mycket verklighetstroget och jag får känslan av att ha 

suttit i bilen själv. 

 

Vi blir snabbt lotsade av dramapedagogen till våra rum där vi skall agera våra 

roller. Inne i rummen finns det en tavla som beskriver rummet samt en knapp att 

trycka på som gör att en röst startar som beskriver scenen se bild, här dock 

”förhöret” (Edvard Koinberg, Vin- & 

Sprithistoriska Museets hemsida, 2007). På 

min rollbeskrivning återfinner jag att jag 

skall låta mig övertalas till att köra onykter 

för att köpa mer alkohol. I detta rum skall 

jag således bara sitta med och låta mig 

övertalas men först argumentera emot till en början. Många av de argument för att 

”jag” ska köra som de andra deltagarna tog fram kändes verklighetstrogna och 

ganska skrämmande. Efter ett antal minuter har vi agerat och väntar därefter på att 

rösten skall återkomma. När rösten varit tillbaka blir vi hämtade till nästa rum där 

min roll handlar om att argumentera för en kompis som riskerar att bli straffad för 

att åkt med. Här upplever jag att det var enklare att agera eftersom att min roll 

handlar om att inte vara passiv utan snarare att framhäva mina åsikter. De argument 

som jag för fram handlar om svårigheten att få jobb efter att blivit dömd för 

”rattfylla” samt att Martin ensam borde bära ansvaret då han faktiskt körde. Här 

skapas en livlig diskussion. 

 

Efter rollspelet återsamlas vi tillsammans med dramapedagogen i rummet vi såg 

filmen i och där får varje grupp beskriva sina reflektioner och tankar. Vi ser 

ytterligare en film. Dramapedagogen genomför också ett antal värderingsövningar 

där en handlar om att visa hur vi skulle agera emot någon som tänker köra onykter 

genom att placera sig i ett hör av rummet. Jag väljer här ”själv stoppa någon” och 

argumenterar för det utifrån att jag snabbt måste göra någonting om någon tänker 
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köra. Överbemanna personen snabbt och ta nyckeln till bilen är min slutsats. Under 

denna övning tänker jag igenom olika situationer där de olika metoderna skulle 

fungera bäst. Alla grupper har mycket bra argument för varför de står vart de står. 

Här känner jag att jag kanske inte kan stoppa någon själv eftersom att den grupp 

som representerar metoden med att ”stoppa tillsammans med andra” har mycket 

goda argument. Men samtidigt kanske det inte finns tid att hämta någon vilket torde 

kräva direkt agerande. Jag upplever att jag efter denna övning själv blir mer osäker 

på hur jag skulle agera. Hade det inte bara varit bättre att vi alla fått provat på att ta 

nyckeln ifrån någon, både själva och tillsammans med andra och lära oss 

argumentation för att denne inte skulle ta den tillbaka var min tanke efter dagen på 

Vin- och Sprithistoriska Museet. 

 

Urval 
 
Jag har intervjuat åtta elever som deltagit i rollspelet ”Leka med Döden” som Vin- 

och Sprithistoriska Museet anordnar. Dessa elever har tillsammans med sin 

respektive klassföreståndare tillfrågats om de var villiga att ställa upp på en intervju 

om sina upplevelser av rollspelet. Eleverna valdes med hänsyn till att vissa klasser 

har elever som direkt upplevt olyckor och elever med stark anknytning till olyckor 

har valts bort. Jag har försökt få en jämn könsfördelning i mitt urval och medverkat 

har fyra pojkar och fyra tjejer ifrån klass 9 i grundskolan till klass 3 på gymnasiet. 

Eleverna informerades om att det var helt frivilligt att delta och de fick avbryta 

närhelst under intervjun. Eleverna erbjöds en chokladkaka som kompensation för 

sin insats. Intervjuerna har skett under tre dagar och maximalt två deltagare ifrån 

samma rollspel har intervjuats. Alla elever som har deltagit har varit över 15 år 

gamla. Ett urvalskriterium inom kvalitativ metod är informativitet i materialet vilket 

uppnåddes vid åtta elever. Jag anser således att jag nått tillräckligt mättnad i mitt 

material efter åtta intervjuer. Ytterligare har datat i stor utsträckning fått styra 

relevansen på den information jag avser diskutera. Intervjuerna hölls strax efter att 

eleverna deltagit i rollspelet i ett enskilt rum på Vin- och Sprithistoriska Museet 

mellan den 20- och den 26 april 2007. 
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Etiska överväganden 
 

All intervjuverksamhet påverkar de deltagande. Det finns ingen väg omkring att 

inte påverka, lika lite som det finns en optimal väg att påverka. Vi bör däremot när 

vi utför undersökningar försöka minska denna påverkan till ett minimum. Enligt 

Vetenskapsrådets publikation forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning finns det på sidan 9 regel 2 som säger: ”Forskaren 

skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall 

bör samtycke dessutom inhämtas från föräldrar/vårdnadshavare (t ex om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 9). Jag har varit mycket noggrann med att alla elever jag 

intervjuat har varit 15 år samt att de deltagit frivilligt. Jag har tagit hjälp av deras 

lärare för att jag inte skall komma som utomstående och de skall känna sig 

påtvingande. Innan jag bad läraren fråga eleven har jag informerat läraren om 

betydelsen att eleven ställer upp frivilligt. Eleverna har garanterats anonymitet.  

 

Bearbetning och tematisering 
 
Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. Denna transkription kan 

erhållas på begäran av mig. Jag har skapat ett antal teman utifrån mina intervjuer 

som återfinns i resultatet. I resultatet diskuteras temat först följt av citat ifrån 

intervjuer och sedan min kommentar. 

 

R e s u l t a t  
 

Skapandet av teman 
 
I följande resultat presenteras de teman som framkommit utifrån intervjuer med åtta 

elever som deltagit i rollspelet ”Leka med Döden” som anordnas på Vin- och 

Sprithistoriska Museet. Efter en kort introduktion av temat följer några citat ifrån 

mina intervjuer därefter följer min kommentar till temat.  
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Tema ett. Upplevelsen av konsekvenser av alkohol i trafik 

 
Detta tema behandlar de upplevelser som respondenterna gett uttryck för omkring 

sina tankar om alkohol och trafik. Temat beskriver hur deltagarna i rollspelet 

upplever att de framåt kommer ha en annan inställning till att dricka alkohol och 

åka bil. De beskriver att de har upplevt rollspelet som verkligt och att den situation 

rollspelet målar upp verkligen kan hända dem. Rollspelet illustrerar för deltagarna 

vad konsekvenserna kan bli av en olycka, vilket de beskriver som ett avgörande 

argument.  

 

En respondent berättar: Man tänker ju om. Jag har faktiskt suttit i bilen, det där 

kunde ju ha gått illa. Ett annat citat illustrerar att det är rollspelet som ger denna 

tanke: Just rollspelet gör att man får en chans att leva sig in i hur det skulle kunna 

vara. Ytterligare beskrivs hur upplevelsen gör att insikt i att det faktiskt kan hända 

en uppkommer, detta anges av respondenterna förändra känslan till alkohol och 

trafik. Följande citat visar hur en deltagare lättare hittar upplevelsen eftersom att 

denne själv fått vara med och spela rollen; … det blir ju starkare för man kan se sig 

själv i den situationen. Eller citat: Man fick mer verklighetscheck. 

 

En respondent anger: Jag skulle definitivt vara emot att köra berusad nu. Man 

festar ju ganska mycket och ofta har den som kör druckit lite för mycket. Men nu 

tycker jag att det inte är värt det utan man går hellre en kvart istället. Det kan ju 

hända någonting och skulle det göra det kommer det antagligen vara ganska 

allvarligt. Det blir ett starkt intryck när man ser någon som själv har kört ihjäl sin 

bästa kompis. Ytterligare en respondent gör en liknande slutsats: Jag har inte gått 

runt och tänkt så mycket på konsekvenserna tidigare men man får lära sig mer och 

kanske tänker sig lite grann för. Konsekvenserna, t ex om man sätter sig i bilen. Det 

är lätt hänt att det blir olyckor om man sätter sig och kör full. Man kanske tänker 

sig för mer efter att man har varit här.  

 
Kommentar 

 

Att själv få uppleva konsekvenserna av en olycka verkar vara viktigt. Det handlar 

om att kunna reflektera över vad som händer efter en olycka. Det rollspelet har gjort 

är att det har visat på några situationer som kan uppkomma efter en olycka. Dessa 
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situationer verkar inte respondenterna ha tänkt speciellt mycket på innan. 

Respondenterna förstår att en olycka kan ske men inser inte hur alvarliga 

konsekvenserna faktiskt blir. Rollspelet gör att det inte går att förbi se de situationer 

som presenteras.  

 

Tema två. Egen reflektion kring tankar om alkohol och trafik 

 

Temat behandlar de metakognitiva tankar deltagarna har efter att ha deltagit i 

rollspelet. Här illustreras hur rollspelet har den effekten att det ger en 

verklighetsförankring, vilket enligt deltagarna verkar göra dem mer aktiva och 

reflekterande i den efterföljande diskussionen.  

 

En deltagare anger att: Vanligtvis sitter man och drömmer sig bort när man gör 

sådant här. Här påpekar respondenten vikten av att rollspelets aktivitet gör det 

lättare att hitta motivation att reflektera. Men även liknande slutsatser finns hos de 

andra respondenterna där en anger att: Jag tror diskussionen och filmen gör att man 

tänker efter ordenligt. Deltagarna anger att det är mycket viktigt att de själva får 

skapa sina argument: Man får tänka själv och tolka det som man vill tolka det. Jag 

tror att det är väldigt viktigt. Bättre än att få höra vad man ska tycka och inte. Att 

deltagarna i slutet av diskussionen också får en fråga omkring hur de skulle agera 

där de tvingas ta ställning är också en viktig faktor som gör att deltagarna tänker till 

enligt en respondent: Jag tyckte att när man fick frågan om vart man ville stå i 

rummet, då får man en chans att tänka igenom själv hur man skulle agera.  

 

En respondent anger att: Man tänker djupare. I minnesstunden kunde man känna hur 

det skulle vara att ha någon kompis eller nära vän som dör. Man känner ansvar och 

skuldkänslor om någon skulle dö. Det fick mig att tänka till. Enligt en respondent 

verkar det dock vara först i diskussionen som insikt om påverkan sker: I diskussionen 

inser man att man har reagerat starkt på det som man har hört. 

 

Kommentar 

 

Den aktivitet som rollspelet skapar verkar gynna reflektionen hos deltagarna. 

Deltagarna tänker inte bara över hur de skulle agera eller hur de inte skall agera. De 

tänker också över hur de tänker. Detta innebär att de reflekterar över sina tankar 
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vilket torde vara ett mycket gott betyg för rollspelet. Att inte rollspelet ger 

information om hur deltagarna skall tänka verkar gynna tankarna då detta tvingar 

deltagare att själv fundera.  

 

Tema tre. Upplevelsen av egen förmåga  

 
Detta tema behandlar deltagarnas upplevda förmåga att agera emot någon som skulle 

kunna tänka sig att köra onykter. I diskussionen som följer rollspelet finns det ett 

moment där deltagarna ombeds välja en av fyra sidor där de skall agera olika emot 

någon som är på väg att köra onykter. De fyra sidorna är; själv stoppa, stoppa 

tillsammans med en grupp, ringa föräldrar eller polis och fjärde gör någonting annat. 

Respondenterna beskriver här att det går att relatera till denna upplevelse för att i 

framtiden kunna agera ifall någon tänker köra onykter.  

 

En respondent anger att: Jag tror att man i framtiden kan relatera lite till det här. En 

annan: Det känns väl lite mer som att jag är mer säker på hur jag skulle agera i 

sådana situationer. 

 

Några citat följer här som visar hur respondenten inte hade kunskap om att andra 

skulle kunna tänka sig agera annorlunda: Vi hade också väldigt olika åsikter om hur 

man skulle gå tillväga om en kompis skulle köra, alltså vad man skulle göra i en 

sådan situation. Det var intressant att veta vad andra tyckte. Eller: Jag blev mycket 

förvånad att många gick till hörnet där man skulle dra ifrån nyckeln det hade jag inte 

vågat. Men det är ju bra att de har den inställningen att de skulle göra det. 

 
Kommentar 

 
Jag tycker att det är intressant här att notera att ingen respondent direkt beskriver att 

denne kommer att agera annorlunda eller kraftigare efter att ha deltagit i rollspelet. 

De tankar som uppkommer handlar mer om att kunna se tillbaka på upplevelsen och 

tänka igenom situationen utifrån vad som upplevts på rollspelet. En respondent 

beskriver att denne känner sig mer säker på hur den skall agera men nämner inte hur 

han eller hon tänker agera. Andra beskriver att de blivit förvånade över att många 

hade olika åsikter angående hur de skulle agera. En respondent anger att denne blev 

förvånad över att många gick till hörnet där de skulle ta nycklarna och beskriver att 
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det hade ”jag inte vågat”. Här tycker jag inte det verkar som det skett en förändring 

av individernas upplevelse av att klara av beteendet. Det verkar inte som deltagarna 

efter rollspelet tycker sig bättre klara av beteendet att stoppa någon. Speciellt gäller 

detta anser jag eftersom att det anges som förvånande att många hade annan åsikt än 

en själv. Rollspelsdeltagarna torde bli mer osäkra på sin egen förmåga när de hör 

andra självsäkert beskriva ett annat sätt att agera. Men samtidigt kanske rollspelet 

gör att de har förståelse för flera olika sätt att agera i en situation där någon tänker 

köra onykter och har flera möjliga lösningar att ta till om situationen skulle uppstå.  

 

Tema fyra. Medvetenheten om andras åsikter 

 
Temat beskriver hur respondenterna ser på sina kamrater som också har deltagit i 

rollspelet. De åsikter de trodde någon hade, verkade inte alltid stämma. Men det 

motsatta gällde även. Rollspelet har gett information om kamraterna som deltagarna 

inte hade innan rollspelet.  

 

En respondent anger att: Folk har formulerat vad de tycker och känner omkring 

själva upplevelsen. En annan: Man lär känna dem mer, man upptäcker saker som 

man inte visste. 

 

En respondent anger att denne upplevt att andra skulle kunna tänka sig att köra 

onyktra: Men jag kan förstå att andra skulle kunna tänka sig att göra det. En 

respondent anger att; … jag fick ta del utav att vissa faktiskt har suttit i en bil med 

en person som varit onykter vilket man inte hade en aning om innan. Diskussionen 

kring att faktiskt köra onykter anges av en respondent göra att han eller hon och 

andra har lättare för att säga ifrån: Det här kanske får en att bli lite starkare och 

förstå att det är okej att säga ifrån.  

 

En respondent visar att alla deltagande var mycket aktiva: Jag såg inte någon som 

satt och pratade eller inte var intresserad. Alla verkade vara med och intresserade av 

att lyssna. Andras åsikter diskuteras där följande citat finnes: Jag tror att de flesta har 

tänkt samma sak. De har nog också tänkt om.  
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Kommentar 

 

Diskussionen efter rollspelet gör att deltagarna reflekterar över sina kamraters 

åsikter. Vissa anger att de har upptäckt att vissa skulle kunna tänka sig att köra 

onyktra samt att några faktiskt har åkt med någon som varit onykter. Vilket kanske 

kan göra att vissa individer flyttar sin norm åt fel håll. Diskussionen beskriver en 

deltagare gör att det kommer bli lättare att säga ifrån. Detta eftersom många har 

vädrat sina åsikter vilka är mycket negativa till att köra onykter. Jag upplever det 

som att respondenten anger det som att normen blir att säga ifrån vilket är ett gott 

betyg till rollspelets diskussion. Respondenterna anger att de har upplevt alla 

deltagare som mycket aktiva och involverade. Även detta är ett gott betyg till 

diskussionen eftersom att det troligen gör att deltagarna reflekterar.  

 

Tema fem. Att agera rollen 

 

Temat diskuterar problematik och fördelar med att agera roller i rollspelet. Det finns 

problem med att det är svårt att agera rollen då deltagarna vet för lite om den. 

Respondenterna berättar att fördelarna med att spela roller de sett på filmen gör att 

de lever sig in bättre i situationen och själv upplever den bättre.  

 

Svårigheten med att agera roller beskrivs av flera respondenter: Det var intressant 

men jag tycker att de borde ha gjort mer utförlig beskrivning av rollerna. Samt: 

Kanske lite mer manus, det var svårt att improvisera. Det hade varit bra med lite 

mer repliker så att man hade kommit igång lite bättre. Då hade man kunnat 

improvisera lite allt eftersom.  

 

Dock beskriver en annan deltagare angående problematiken att inte få manus att; … 

fast just att man inte vet hur man ska göra innebär väl att det blir lite överdrivet. 

Detta beskriver respondenten som positivt eftersom att det gör att det är lättare att 

komma nära känslorna av rollerna. Att agera rollerna som fanns med på filmen 

anger en annan respondent gör att det var lätt att gå in i situationen: Det var lite som 

om man själv var med i filmen på något sätt. Detta innebär att det blir mer verkligt 

enligt en annan deltagare: Man får vara med i själva händelsen och istället för att 

läsa tidningar lär man sig på ett annat sätt. Det blir som en helt annan grej. Det 

känns mer verkligt! Något sådant här kan hända. En respondent angav att indelning 
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i rum troligen gjorde det lättare för många att agera rollerna bättre: Vi blev indelade 

i rum och det gjorde det bättre för då vågade vi spela ut lite bättre.  

 
Kommentar 

 

Respondenterna anger att de tycker det har varit svårt att agera rollen eftersom att 

beskrivningen inte innehöll tillräckligt med information. Dock kan detta ställas 

emot att en respondent anger att detta göra att denne själv agerar ut lite mer och 

hittar på olika argument. Eftersom att de själva då tänker mer kanske de påverkas 

mer. Att rollerna var samma som precis innan på filmen gör att det var enklare att 

agera dem samt att de kändes mer verkliga anges också som viktigt för rollspelets 

realism. Varje rum är avskilt vilket troligen inverkar positivt på deltagarnas mod att 

agera ut.   

 

D i s k u s s i o n  
 
Denna studie avser studera om det rollspel ”Leka med Döden” som Vin- och 

Sprithistoriska Museet anordnar skapar reflektion och påverkan hos deltagarna. Den 

avser även studera hur ett rollspel för effektiv påverkan på attityder och beteenden 

skall skapas.  

 

Påverkan 
 
Påverkan kan ske på två sätt enligt Petty och Cacioppo, antingen utifrån den centrala 

eller den perifera vägen till påverkan (Brock & Green, 2005). Påverkan som skapas 

enligt den centrala vägen innebär att individen tänker över argumenten djupt och 

reflexivt. Detta skapar stabila, lättillgängliga och motståndskraftiga attityder som är 

lätta att förutspå bedömning och beteende utifrån (Ibid.). För att individer skall 

behandla de presenterade argument till den utsträckningen att individen hamnar i den 

centrala vägen till påverkan behöver individen ha motivation, energi och kunskap att 

relatera till argumenten (Ibid.). Det krävs även att individen känner ett ansvar för att 

göra utvärderingen, har personlig relevans till området samt kan själv-validera sig 

själva tillsammans med kamrat för att känna sig säker i sina åsikter.  
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Konsekvenser av en olycka 

 
I tema ett illustreras hur deltagarna i rollspelet ”Leka med Döden” beskriver att de; 

tänker om och tänker sig för mer. Deltagarna beskriver även att konsekvenserna av en 

olycka troligen skulle bli allvarliga, vilket anger att de har reflekterat djupare än just 

själva olyckan. I och med denna reflektion kan deltagarna ha förväntats värderat 

beteendet och påverkat sin attityd. I tema två beskriver deltagarna sina metakognitiva 

tankar. Med citatet; diskussionen gör att man tänker efter, illustreras hur en deltagare 

har förmågan att tänka metakognitivt över det han eller hon varit med om. Tema två 

illustrerar även hur den aktivitet som rollspelet skapar gör att motivationen till att 

överväga argumenten höjs, vilket torde göra det lättare för deltagarna att nå den 

centrala vägen till påverkan. Tema två tillsammans med tema ett anger att deltagarna i 

rollspelet har tänkt djupare kring konsekvenserna av en olycka och behandlat de 

presenterade argumenten djupare, vilket bör sannolikt göra att de närmar sig den 

centrala vägen till påverkan. Denna påverkan tillhör den kognitiva delen av 

attitydskapandet som Montgomery (1993) beskriver som att nya kunskaper om 

beteendet formar attityderna. Men denna påverkan kan även beskrivas som affektiv 

då även känslor som upplevs i rollspelet kan forma attityder. Rollspelet har inte anser 

jag gett den påverkan på attityder som vår tolkning av vårt beteende kan göra enligt 

Montgomery.  

  

Sambandet mellan attityd och beteende 

 
Enligt Tobler och Stratton (1997) är inte kunskapsprogram för påverkan effektiva. 

Det diskuteras i teorin om att kombinationen av flera olika program för påverkan kan 

vara effektivt. Men Montgomery (1993) anser att sådana kombinationer kan vara 

problematiska då de kan skapa en sämre påverkan eftersom det som påverkar i den 

ena metoden kan ha motsatt effekt i den andra. Ajzens (1991) teori över förhållandet 

mellan attityd och beteende innehåller tre olika faktorer som påverkar intentionen till 

att utföra ett beteende. Dessa är värdering av beteendet, vilket diskuterades i 

föregående stycke, normativa förväntningar hos andra och beteendekontroll. För att 

skapa kognitiv dissonans kan någon eller flera av dessa faktorer som påverkar 

beteendet angripas. Montgomery (1993) visar flera olika sätt att påverka däribland 

perspektivpåverkan som kan påverka den värdeexpressiva funktionen som en attityd 
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kan ha. Han beskriver också att perspektivpåverkan kan påverka kunskapsfunktionen 

hos attityden. Fler funktioner hos attityder finns dock där den social 

anpassningsfunktionen är en annan. Den sociala anpassningsfunktionen anger 

Montgomery (1993) inte som huvudsakligt mål till påverkan utifrån 

perspektivpåverkan. Detta har dock skett inom rollspelet ”Leka med Döden” där 

deltagarna troligen påverkats utifrån de två första stegen i Ajzens (1991) modell, men 

kanske inte i samma utsträckning inom den tredje, beteendemässiga faktorn. Som 

kommer framgå i nästa stycke anser andra forskare att förståelsen för sociala normer 

är en viktig del i ett rollspel.  

 

Påverkan med rollspel 

 
Flera olika forskare har försökt skapa en förståelse för vilken påverkan som rollspel 

ger. Deras slutsatser blir ofta att det inte finns någon överensstämmelse mellan olika 

rollspel då deras premisser skiljer sig åt. Tobler och Stratton (1997) anger att 

interaktiva metoder för påverkan är effektivare än icke-aktiva. Beck och Fritz-

Verticchio (2003) anger att information inte är effektivt för beteendeförändring. 

Meligrana och Andrew (2003) anger att rollspel är effektivt för att lära sig utföra ett 

beteende men inte för att skapa kunskap. Gosenpud (1990) och Kirs (1994) visar en 

beteendeförändring av rollspel. Gosenpud (1990) visar även attitydförändring och 

affektiv förändring. Gosenpud anger att om en kunskapsinlärning är målet behöver 

rollspelet en struktur utformad för det då kunskap är möjligt att skapa. Denna faktor 

anges även av Elder et al. (2005) till att vara en faktor, liksom den att skapa förståelse 

för sociala normer. När det handlar om sociala normer verkar rollspelet haft effekt då 

deltagarna i tema fyra beskriver hur de har upplevt saker de inte visste förut om sina 

klasskamrater. En deltagare beskriver även att denne tror de flesta tänkt om. Deras 

beskrivningar handlar inte om att de har förändrats utifrån sina vänner. Utan handlar 

om hur de anser att de andra har påverkats, vilket gör att de tänker igenom andras 

sociala normer. Inom tema fyra beskriver dock en respondent att denne upplevt att 

vissa kan tänka sig att köra onyktra, vilket deltagaren upplevde som en överraskning. 

Att den sociala normen kan förändra attityder negativt bör troligen betraktas. Men 

enligt Elder et al. (2005) ger program som är inriktade på att förändra de sociala 

normerna på skolor effekt och det är svårt att påverka individer. Detta går emot hur 

Haglund (2005) föreslår att riktade insatser på individer med problem är lösningen på 
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ungdomar som dricker och kör bil. Enligt Ajzens (1991) modell är den sociala 

påtryckningen en stark faktor som påverkar hur individer kommer bete sig. Jag tror 

att i motsättningen mellan Haglund (2005) och Elder et al. (2005) ligger slutsatsen i 

att de båda troligen har en poäng. Det behövs både individuella insatser och insatser 

för sociala normer men kanske kan påverkan göras starkare genom insatser för sociala 

normer. 

 

Verklighetsnära situationer 

 
Enligt Beck och Fritz-Verticchio (2003) söker individer överensstämmelse mellan 

sina attityder och beteenden. Finns inte denna överensstämmelse skapas kognitiv 

dissonans hos individen. Beck och Fritz-Verticchio menar att individer som 

diskuterar på samma språk påverkar varandra kraftigare. Denna slutsats drar även 

Harding et al. (1996) samt fyller på med att det är bra med verkliga situationer och att 

rollspelet behöver upplevas som realistiskt. McGregor (1993) visar att påverkan sker 

lättare i lägre åldrar innan åsikter satt sig. Dock handlar det om att individerna 

behöver ha tillräckligt med kunskap inom området för att kunna värdera de argument 

som presenteras för dem. Inom tema tre diskuterar deltagarna i rollspelet om huruvida 

de skulle agera i en liknande situation. En individ beskriver att; ”kan relatera till det 

här” och en annan; ”Känns som jag är mer säker på hur jag skulle agera”. Deltagarna 

i rollspelet anser jag visar en liten förändring i sin tro över att kunna utföra beteendet, 

vilket är den sista av de tre överväganden Ajzen (1991) beskriver. Individerna visar 

här, trots den beteendeförändring tidigare forskningen visat på hos rollspel en ganska 

moderat trolighet om sina möjligheter till att agera annorlunda. Jag tror detta beror på 

att rollspelet har visat effekterna av en olycka utifrån ett mer deltagande efter olyckan 

perspektiv. Det har inte faktiskt försökt lära ut beteenden för att hindra någon ifrån att 

köra bil. Rollspelet har således inte haft det syftet. Respondenterna påvisar därför en 

låg tro om sina möjligheter till att utföra beteendet, vilket alltså flertalet forskare 

anger vara en av rollspelet styrkor. Detta torde vara en brist hos rollspelet där det 

kanske skulle kunna gå att utvidga det till att även träna på rollen att stoppa någon. 

Diskussionen efter rollspelet innehöll ett moment där deltagarna fick välja sida i ett 

rum utifrån hur de skulle agera om någon skulle tänka sig att köra. Detta kanske 

skapar en förutsättning för att lättare i framtiden ta denna roll men lika effektivt som 

att själv prova på att utföra rollen tror jag det inte är.  
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Påverkan av ”Leka med Döden” 

 
Deltagarna i rollspelet anger att deras roller var svåra att utföra då 

rollbeskrivningarna ansågs bristfälliga, vilket återfinns i tema fem. Detta styrker att 

rollspelet inte fokuserade på att skapa en tro hos deltagarna att de klarar av 

beteendet att stoppa någon. Däremot kanske en djupare reflektion över rollen 

skapas då en mindre förklarad roll kanske kan ge en mer reflexiv tankegång kring 

rollen och således djupare kognitiv- och affektiv påverkan. Jag tror också att om 

varje individ själv fått mer tid innan rollspelet att själv förbereda sina argument 

hade de blivit mer påverkade. Enligt Haglund (2005) bör informationen ges på ett 

känslomässigt berörande sätt. Detta har rollspelet skapat och torde lämna avtryck i 

de elever som har genomfört det. Rollspelet ”Leka med Döden” anser jag därför 

skapar reflektion hos deltagarna. Kan rollspelet förändras till att även innehålla ett 

moment där eleverna får träna på att stoppa en kamrat som tänker köra onykter kan 

det även troligen påverka deltagarnas tro om att kunna utföra beteendet ännu mer. 

Dock kanske det finns problematik i och med svårigheten att lära ut korrekt 

beteende då det kan vara svårt att veta vad som egentligen är ett korrekt beteende i 

en situation där någon vill köra onykter. Detta kan illustreras i och med att det finns 

fyra olika hörn i rummet att gå till utifrån hur individen tror sig agera vid en 

liknande situation.  

 

Faktorer för effektiv påverkan  
 
Det finns ett antal faktorer som påverkar hur god påverkan blir i ett rollspel. I denna 

del kommer delar från tidigare nämnda faktorer i denna diskussion sammanbindas 

med ytterligare teorier om faktorer för effektiv påverkan. Här kommer även att 

nämnas faktorer angivna av deltagarna i ”Leka med Döden”. Beck och Fritz-

Verticchios (2003) beskriver att individer med samma språk påverkar varandra 

mest. Harding et al. (1996) att realistiska situationer skapar effektiv påverkan. För 

att nå den centrala vägen till påverkan har ett antal faktorer som påverkar beskrivits. 

Dessa faktorer är motivation, energi, kunskap att relatera till argumenten, påtalat 

ansvar för att själv skapa sig en uppfattning, personlig relevans till ämnet och själv-

validering tillsammans med kamrat (Brock & Green, 2005). McGregor (1993) 

anger att påverkan sker lättare i lägre åldrar. Men jag vill här tillägga att detta 
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troligen kan uppvägas av saknad av kunskap för att kunna utvärdera de presenterade 

argumenten. Starka och svaga argument diskuteras av Tormala och Petty och det 

framkommer att svaga argument tilltalar individer med låga behov av att tänka och 

att vice versa gäller (Brock & Green, 2005). Elder et al. (2005) beskriver hur den 

som leder rollspelet behöver vara utbildad, inte använda för svaga argument och tro 

på ämnet. Påverkan sker också enligt Elder et al. bättre om den sker mellan kamrat 

till kamrat och inte med en lärares interaktion. Cacioppo och Petty beskriver hur en 

upprepning av svaga argument kan ha en negativ effekt på påverkan, de beskriver 

även att det är viktigt att inte förvarna deltagarna speciellt om de har en stark 

relation till ämnet (Brock & Green, 2005). Harkins och Petty illustrerar att antalet 

källor ökar chanserna till påverkan då individer tenderar att tro på fler individer 

(Ibid.).  

 

Brunkrant och Unnava anger att om ledaren använder andra personliga pronomen 

istället för tredje kan en starkare påverkan ske (Brock & Green, 2005). Således bör 

tilltal ske med du istället för att prata om en tredje person. Ett sätt att öka påverkan 

enligt Petty, Caciopp och Heesacker är att summera huvudargumenten till frågor 

(Ibid.). Detta skapar bättre påverkan på deltagarna. I tema två anges det som viktigt 

av deltagarna att de får tänka själva. Att inte ha någon som bestämmer hur 

deltagarna skall tycka anges vara en avgörande faktorer för att de börjar tänka. 

Ställer ledaren frågor som summerar huvudargumenten innebär det att individer 

måste tänka själva och därför påverkas de mer. Gosenpud (1990) anger att 

återkoppling är viktigt för att skapa påverkan och att involveringen är viktigt för att 

en effektiv påverkan skall ske. McGregor (1993) beskriver hur ett strukturerat 

rollspel skapar effektivare påverkan än vad ett rollspel utan färdigskapade rum att 

utföra olika sociala moment i gör. I tema fem beskrivs hur de olika rummen även 

gör det enklare för deltagarna att agera ut sina roller. Detta därför att de inte 

behöver agera framför en större publik. Respondenterna beskriver i tema fem hur de 

anser att det känns som om de lever sig in i situationen. Detta tycker jag kan anses 

bero på att rollspelet är strukturerat för det utifrån att där filmen avslutas tar 

rollspelen direkt vid för att sedan följas av en diskussion. 

 

Cialdini, Petty och Cacioppo (1981) anger att individer behöver skapa sina egna 

argument för att påverkas i ett rollspel. I ett experiment för att testa denna hypotes 
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visades att om individer fick 40 minuter för att förbereda sina argument påverkades 

de mer än om de direkt fick spela rollerna. De testade även om det gick att förändra 

attityder som skapats genom uppsatsskrivande och detta var svårt. Således visades 

att det finns svårigheter med att förändra attityder som är genomtänkta. Detta 

bekräftar således den centrala vägen till påverkan eftersom att denna skall skapa 

bestående attityder. Samtidigt bekräftas att det gäller att individerna själva tänker ut 

sina argument för att de skall bli påverkade.  

 

Plous (2000) anser att det är viktigt att alla spelar alla roller i ett rollspel för att 

effektiv påverkan skall ske. Ytterligare anges att det handlar om att innan själva 

rollspelet få träna på motargumenten. Den undersökning han gjort visar hur färdiga 

kognitiva scheman hos individerna som deltar påverka hur väl de påverkas av 

rollspel. Frågor kan också läras ut för att höja den kognitiva dissonansen hos 

mottagaren. En fråga inbjuder inte till motangrepp utan skapar snarare 

tankeverksamhet hos den som får den. Ytterligare skall tysta och lugna argument 

användas för effektiv påverkan. Schuh och Young (1978) beskriver att det är viktigt 

att deltagare tror på det som de för fram i ett rollspel. De föreslår att ledaren 

inledningsvis använder de individer som har de åsikter ledaren anser vara de 

korrekta får vara de som ger uttryck för åsikterna i ett rollspel. Deras undersökning 

visade att en auktoritär person som beskriver lagar och regler inte har någon effekt 

på attityder. Plous (2000) anger att diskussionen måste föras med respekt utan 

humor eftersom annars kan argumenten misstolkas. Att tala emot självbilden hos 

deltagarna är också viktigt för att höja motivationen till att reflektera.  

 

Ytterligare behöver det nämnas att under tematiseringen av intervjuerna skett 

reflektion över kön samt ålder hos respondenterna. Det fanns inga 

sammanhängande direkta tecken på skillnader som kunde påvisas i teman. Jag vill 

ändå kommentera detta och kan nämna att kön inte verkar ha någon effekt. Både 

pojkar och tjejer upplever rollspelet som realistiskt och givande. Däremot ålder 

verkar ha en viss effekt där yngre deltagare som gick i klass nio hade svårare att 

relatera till rollspelets argument och således kanske påverkades mindre. Detta kan 

illustrera vikten av att kunna relatera argumenten till någonting deltagaren har 

förståelse för sedan tidigare.  
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Slutsatser 
 
Vin- och Sprithistoriskas rollspel ”Leka med Döden” ger enligt min bedömning en 

god påverkan på de kognitiva och affektiva faktorer som bygger upp attityder. Den 

påverkan som skapas kan anses närma sig den centrala vägen till påverkan som 

skapar attityder som är stabila och lättillgängliga. Rollspelet har en stryka i att det 

skapar motivation och energi hos deltagarna att bli engagerade och således tänka 

över sina attityder. Detta kommer sig bland annat av att rollspelet är uppbyggt 

utifrån en struktur där elever får agera i enskilda rum. Förutom själva värderingen 

av konsekvenserna och beteendet som påverkar attityder har även sociala normer 

troligen påverkat deltagarna. Detta därför att de har konfronteras med sina 

kamraters attityder till alkohol och trafik som överlag verkar vara mycket negativa 

till alkohol i trafik, men undantag finns vilka kanske kan påverka åt fel hål. 

Rollspelet har inte fokuserat på ett tredje sätt som rollspel kan påverka som är att 

förändra deltagarnas tro om sin möjlighet att stoppa någon. Tron om möjligheten att 

utföra beteendet är en faktor som finns i kopplingen mellan attityder och beteenden. 

Här torde det finnas en möjlighet att skapa än mer påverkan genom att faktiskt öka 

individernas tro om att klara av beteendet genom att träna på beteendet. Dock 

kanske det är svårt att veta det riktiga sättet att agera i en situation där någon tänker 

kör onykter, varvid det finns problematik med att lära ut ett beteende.  

 

Nedan följer en sammanfattning över faktorer som påverkar hur effektivt ett rollspel 

blir samt rekommendationer: 

 

� Använd utbildad ledare som själv är intresserad av ämnet. 

� Om deltagarna har olika språk försök placera dem tillsammans då liknande 

individer påverkar varandra starkare. 

� Realism är önskvärt i ett rollspel. Detta eftersom att motivation och energi 

hos deltagarna behövs för att de skall reflektera över argumenten.  

� Rollspelet bör skapas utifrån en genomtänkt struktur med olika rum för olika 

sociala processer, speciellt om ett syfte är att skapa kunskap.  

� Kunskap om individerna som skall påverkas är viktigt. Den kunskap som 

behövs är; deltagarnas kunskap om ämnet, ämnets relevans för deltagarna 
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och deltagarnas behov av att tänka. Dessa olika faktorer påverkar hur starka 

eller svaga argument som skall användas.  

� Belägg deltagarna med individuellt ansvar för sin egen utvärdering och 

åsikt. Låt deltagarna skapa argumenten under 40 minuter för att sedan 

tillsammans med andra deltagare få vädra sina argument. Det är viktigt att 

deltagarna får träna på argumenten och inte bara direkt börja rollspelet.  

� Förvarna inte deltagarna innan rollspelet. Detta gäller speciellt om ämnet har 

stor relevans för deltagarna då de har chansen att förbereda sig och själva 

skapa motargument.  

� Under rollspelet låt bara deltagarna agera utan närhet av ledare.  

� Under diskussionen efter rollspelet skall ledaren vara närvarande och leda 

återkopplingen, den skall ske utifrån andra deltagare i rollspelet.  

� Ledaren bör avbryta diskussionen om argumenten är svaga och upprepas. 

Då kan ledaren sammanfatta huvudargumenten som frågor och därmed 

avbryta svaga argument. När frågor ställs bör de alltid göras utifrån andra 

pronomen. Prata inte om någon annan än deltagarna.  

� Låt många deltagare komma till tals under diskussionen. Fler som berättar 

skapar bättre påverkan.   

� Se till att diskussionen hålls med lugna och tystlåtna argument då dessa 

påverkar mer. Undvik att argument framförs med humor och respektlöshet 

då detta kan minska påverkan.   

� Frågor kan läras ut för att bemöta de åsikter som inte eftersträvas. 

� Låt alla deltagare spela alla roller. 

� Välj ut deltagare som skall inleda i rollspelet utifrån deras åsikter då dessa 

individer påverkar mest.  

 

När påverkan skall användas behöver den etiska aspekten av påverkan tänkas 

igenom. Den påverkan som är önskvärd är den centrala vägen till påverkan. Inom 

denna påverkan måste individer själva reflektera över ämnet vilket gör att det är 

viktigt ur en etisk synpunkt att den information som presenteras är tillräckligt 

objektiv. Helt objektivt kommer inget rollspel att bli, men som tur är kommer inget 

rollspel för påverkan bli helt effektivt heller.   
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