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Abstract 

The purpose of the thesis is to examine which variables motivate individuals to change behavioral 

intentions concerning smoking, drinking beyond the recommended limits, and speeding. Based on 

this knowledge we have developed communicative recommendations for The Danish Health and 

Medicines Authority and The Danish Road Safety Council in order to optimize their informational 

campaigns. The theoretical perspectives of the thesis include Theory of Planned Behavior and Pro-

tection Motivation Theory, which investigate how individuals can change behavioral intentions. 

Through qualitative and quantitative methods, we have identified motives for performing the behav-

iors and variables, which motivate and affect individuals to change their behavioral intentions. 

 The identified variables for quitting smoking are previous experience, one’s environment, the 

extent to which one feels exposed to a disease caused by smoking, awareness of the consequences 

regarding one’s behavior, and expectations that changing behavior will lead to a positive outcome. 

All of the above will motivate smokers to change their intention. No variables were identified to 

motivate individuals to reduce their alcohol consumption, but various results still show that certain 

variables could be involved in the recommendations for dissemination of information: earlier expe-

riences, awareness of the consequences and positive expectations if one reduces one’s consumption 

of alcohol. Reduction in speed while driving is affected by criticism of one’s behavior, previous ex-

periences, and expectations regarding how it could have a positive effect. If one finds the conse-

quences severe and the behavior dangerous and irresponsible, and contemplates the consequences, 

this can elicit a change in intention. The analysis also identifies a new factor for each behavior con-

cerning the consequences. These are specific for each behavior which can be used for further re-

search.  

 We have made recommendations for The Danish Health and medicines Authority and The 

Danish Road Safety Council based on the identified variables. This will possibly lead to optimized 

and more effective campaigns that should motivate individuals to change their intentions and sub-

sequently their behavior.    
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Kapitel 1 - De indledende sider 

1.1 Indledning  

Den intensiverende mediestøj gør, at alle produkter, tjenester og lignende konkurrerer med hinan-

den på både online og offline platforme, hvorpå alle vil bejle til forbrugernes bevidsthed og forsøge 

at være top-of-mind. Denne konstante mediestøj gør det yderst problematisk for alle slags kampag-

ner at få opmærksomhed hos forbrugerne og oven i købet forblive der. Ovenstående resulterer i, at 

mange ressourcer bruges på kampagner, som har svært ved at trænge igennem hos forbrugerne. 

 Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik arbejder begge med informative kampagner, 

som skal trænge igennem mediestøjen for at nå deres målgrupper. Deres kampagner omhandler ad-

færd, hvor de gerne vil informere forbrugeren om de sundhedsskadelige og negative konsekvenser 

af adfærden. Det er disse konsekvenser, institutionerne gerne vil forhindre, samt via kampagnerne 

forsøge at ændre forbrugernes adfærd. En konstant mediestøj resulterer i, at kampagnerne skal være 

relevante og skille sig ud, således at de huskes og får forbrugerne til at reflektere over deres egen 

adfærd. Rygning, alkoholforbrug over Sundhedsstyrelsens anbefalinger, samt kørsel over hastig-

hedsbegrænsningerne er alle tre adfærdsmønstre, som berører mange mennesker og påvirker dem 

enten direkte eller indirekte. Derfor tages der i denne afhandling udgangspunkt i disse tre adfærds-

mønstre. Ovenstående adfærdsmønstre er en naturlig del af dagligdagen for mange, hvilket gør det 

kompliceret at ændre dem. Alkohol og rygning er antageligvis noget, man nyder imens man udfører 

adfærden, og kørsel over fartgrænserne er ofte noget, man ikke tænker over. Dog forsøger instituti-

onerne at ændre dette, da adfærdsmønstrene koster samfundet dyrt, ikke kun økonomisk, men især 

også i menneskeliv. Dermed er der behov for at se, hvad der skal til for at skabe og ændre en ad-

færdsintention inden for de tre slags adfærdsmønstre.  

 

1.2 Motivation for emnevalg 

De typer adfærd, der ligger til grund for denne afhandling, er alle nogle, som vi begge selv direkte 

eller indirekte påvirkes af. Dette motiverer os til at undersøge, hvad der vil påvirke og motivere in-

divider til at ændre deres adfærd.  

 Kampagnerne forsøger at redde liv ved at informere danskerne om problematikken ved de tre 

slags adfærdsmønstre. Undersøgelser viser nemlig, at rygning kan forårsage kræft og andre syg-

domme. Derudover kædes et for højt alkoholforbrug sammen med en række følgesygdomme 

(Sundhedsstyrelsen, 2013). Kørsel over hastighedsbegrænsningerne kan resultere i ulykker, hvor 
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man skader sig selv og andre. De informative kampagner forsøger at informere om denne type ad-

færd, som forbrugerne i tidens løb har tillagt sig. 

 Med udgangspunkt i dette har vi undret os over, hvad der kan påvirke en ændring af adfærds-

intentionen, hvor der tages udgangspunkt i adfærden fra tre informative kampagner.  

 

1.3 Problemstilling 

Diverse offentlige institutioner forsøger at påvirke forbrugerne via informative kampagner, således 

at de opnår en intention om at ændre adfærd. Dog har der været en øget oplevet problematik om de 

tre typer adfærd. 

 Med udgangspunkt i adfærdsområderne i Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafiks in-

formative kampagner, vil der i denne afhandling være fokus på, hvordan intentionen om at ændre 

adfærd opstår. Denne intention kan efterfølgende føre til en adfærdsændring. Effekten der knyttes 

til informative kampagner, som institutionerne benytter sig af, kan relateres til både kendskab, vi-

den, holdning og adfærd. Det vil i sidste ende være mest optimalt at skabe en adfærdsændring hos 

forbrugeren for at undgå de negative konsekvenser af den pågældende adfærd. Der er valgt at ind-

drage tre slags adfærd, da vi ønsker at erhverve viden om, der foreligger forskellig slags motivation 

for hver enkelt adfærd. Ligeledes er der valgt disse tre typer adfærd for at se, om der kan udledes 

noget generelt på tværs af adfærd. Derudover ønskes med udgangspunkt i teorien at identificere va-

riable, som kan bruges til at ændre adfærdsintentionen hos individer. Dermed resulterer ovenstående 

viden i kommunikative tiltag, som kan bruges fremadrettet. 

 Ifølge statistikkerne går det bedre med at få nedbragt antallet af rygere, der bliver drukket 

mindre alkohol, og der er også færre ulykker på vejene. Selvom det går bedre, er der stadig 17.000 

danskere, som dør årligt på grund af de tre typer af adfærd, og bl.a. antallet af alkoholrelaterede 

dødsfald er tredoblet de seneste tre årtier.
1,2

 Dette viser, at der stadig er en problematik som skal 

løses. Det er derfor nødvendigt at undersøge motiverne og faktorerne, som påvirker forbrugerne til 

en ændring af adfærdsintentionen. Således kan kampagnerne tilpasses disse for at påvirke 

forbrugerne. 

                                                           
1
 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-

beredskab/kommuner/~/media/8538E83A23B64880B3960909F85FED4D.ashx 
2
 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34388752:ni-ud-af-ti-k%C3%B8rer-for-st%C3%A6rkt.html  

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/kommuner/~/media/8538E83A23B64880B3960909F85FED4D.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/kommuner/~/media/8538E83A23B64880B3960909F85FED4D.ashx
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34388752:ni-ud-af-ti-k%C3%B8rer-for-st%C3%A6rkt.html
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Dermed skal faktorerne bruges til anbefalinger, som skal forsøge at mindske antallet af personer, 

som udfører den pågældende adfærd, samt mindske de problemer, som opstår på grund af de 

nævnte adfærdsmønstre. Dette tydeliggør, at problematikken i denne afhandling er vigtig, hvilket 

uddybes yderligere senere. 

 Der vil i afhandlingen tages udgangspunkt i selve adfærdsintentionen, som siden hen kan føre 

til en adfærdsændring hos forbrugerne. Der ønskes en undersøgelse af hvilke faktorer, som er bety-

delige og medvirkende til at forbrugerne ændrer deres adfærdsintention. Med den teoretiske, og si-

den hen empiriske viden, vil det blive muligt at forstå og forklare forbrugernes intention om at æn-

dre adfærd. Ud fra foreliggende adfærdsteorier har vi valgt at inddrage to forskellige teorier til at 

undersøge adfærdsændringer. Theory of Planned Behavior (herefter benævnt TPB) og Protection 

Motivation Theory (herefter benævnt PMT) er to teorier, som begge beskæftiger sig med faktorer, 

der er motiverende for intentionen om at ændre adfærd (Ajzen, 1991) (Rogers, 1983). De er veleg-

nede til at arbejde med risikofyldt adfærd, hvilket ovennævnte tre slags adfærdsmønstre kan define-

res som. Både TPB og PMT inddrager de individuelle holdninger, som ligger bag adfærdsmønstre, 

samt inddrager samme kognitive element, der omhandler troen på egne evner. TPB inddrager 

aspekterne omkring attitude og subjektive normer, hvor der i PMT snarere er fokus på konsekven-

serne af adfærden. Faktorerne i begge teorier ses som nyttige og nødvendige til at forklare ændrin-

gen i adfærdsintentionen. Derfor vil en enkelt teori ikke kunne forklare adfærdsmønstrene alene. 

Det anses som relevant at inddrage begge teorier, som kan supplere hinanden og dermed forklare 

flere perspektiver af adfærden, hvilket bliver uddybet i afsnittet Teoriskitsering. Den teoretiske vi-

den bruges til at indsamle empiri, som anvendes til analyser. Med udgangspunkt i denne viden om, 

hvad der motiverer forbrugerne til en adfærdsintention, vil man derefter kunne bruge det kommuni-

kativt til at optimere kampagner fra diverse institutioner, som efterfølgende eventuelt kan påvirke 

en større gruppe individer til en adfærdsændring.  

 

1.3.1 Problemformulering 

 Med udgangspunkt i den indledende beskrivelse af problemstillingen opstilles følgende pro-

blemformulering: 

 

 Med udgangspunkt i adfærdsteorierne Theory of Planned Behavior og Protection Motivation  

 Theory ønskes der igennem en empirisk analyse at undersøge forbrugernes motivation for en  

 adfærdsintention i relation til rygning, alkoholforbrug over Sundhedsstyrelsens anbefalinger  
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 og kørsel over hastighedsbegrænsningerne, med henblik på at ændre adfærd via relevante  

 anbefalinger til Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik for at optimere  

 kommunikationen. 

 

For at kunne besvare problemformuleringen fyldestgørende, vil den blive opdelt i spørgsmål, som 

relaterer sig til processen, hvormed vi undersøger adfærdsintentionen. Disse spørgsmål vil fungere 

som en overordnet ramme og styre problemløsningen, samt opstille en afgrænsning af problemfor-

muleringen. 

 

1.3.2 Spørgsmål relateret til processen 

1)  Hvordan kan man med udgangspunkt i TPB identificere de faktorer, som kan føre til en æn-

dring af adfærdsintentionen inden for de tre slags adfærd? 

2)  Hvordan kan man med udgangspunkt i PMT identificere de faktorer, som kan føre til en æn-

dring af adfærdsintentionen inden for de tre slags adfærd?  

3)  Hvilke motiver kan forklare forbrugernes adfærd ud fra den indsamlede empiri? 

4)  Hvilke faktorer påvirker forbrugernes adfærdsintention i forhold til de tre slags adfærd med 

udgangspunkt i den indsamlede empiri? 

5)  Hvilke kommunikative anbefalinger vil man foreslå med henblik på at ændre forbrugernes 

adfærdsintention? 

På baggrund af den empiriske analyse, som tager udgangspunkt i afhandlingens teoretiske funda-

ment, ønsker vi at udarbejde anbefalinger til Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik. Anbefa-

lingerne vil inkludere overordnede retningslinjer og refleksioner i forhold til relevant og nyttig 

kommunikation til forbrugerne, som de forskellige institutioner bør fokusere på. 

 

1.4 Problematik omkring de tre typer adfærd 

Statistikker fra Danmark viser, at det går bedre. Der er færre rygere, der er færre som drikker over 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der er færre som bliver dræbt i trafikken
3
 (Bilag 1). Samfundet 

udvikler sig i en positiv retning rent sundhedsmæssigt, og vejene bliver også sikrere. Statistikker 

viser, at udviklingen over f.eks. antal rygere kan være dynamisk, hvilket gør, at det både kan falde 

                                                           
3
 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-

beredskab/kommuner/~/media/8538E83A23B64880B3960909F85FED4D.ashx  

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/kommuner/~/media/8538E83A23B64880B3960909F85FED4D.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/kommuner/~/media/8538E83A23B64880B3960909F85FED4D.ashx
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og stige igen. Dette gør, at der hele tiden skal være relevant kommunikation, som kan informere 

forbrugerne om adfærden. Således skal man kontinuerligt optimere kommunikationen og kampag-

nerne, samt holde trit med udviklingen af samfundet for at sikre sig, at tendenser, som man ser i 

f.eks. medieverdenen og i de samfundsrelaterede forhold generelt, inddrages i kampagnerne.  

 

1.4.1 Rygning 

980.000 personer, omkring en fjerdedel af den voksne befolkning, ryger i Danmark, og udsætter sig 

selv for en øget risiko for forskellige følgesygdomme. Disse følgesygdomme kan være hjerte-kar-

sygdomme, kræft samt lunge- og luftvejssygdomme. Det estimeres, at der hvert år dør ca. 14.000 

mennesker på grund af rygning, hvilket svarer til næsten hvert fjerde dødsfald i Danmark.
4
   

 Statistikker inden for rygning viser, at antallet af rygere samlet set er faldet, mens forbruget i 

Danmark ikke er faldet tilsvarende (Bilag 2). Dette viser, at der antageligvis er flere rygere med et 

lavt forbrug, som er stoppet i forhold til storrygerne. Det høje antal rygere på tværs af en stor al-

dersgruppe indikerer, at der stadig er mange, som ikke påvirkes af de nuværende informative kam-

pagner. Dette er medvirkende til, at det er vigtigt at undersøge både kvalitativt og kvantitativt, hvor-

for disse personer ryger og hvad der kan få dem til at stoppe.  

 På grund af den faldende tendens er vi ved at komme på samme niveau med Norge og Fin-

land, dog ligger vi stadig en del højere end Sverige og Island, som er lande, vi ofte sammenligner os 

selv med. Sammen med alkohol bidrager rygning til en negativ udvikling i danskernes middelleve-

tid, hvilket må anses som et kritisk aspekt. Dette tydeliggør, at der fortsat skal være fokus på opti-

mering af information og kommunikation på dette område.  

  

  Rygning er således blandt de enkeltfaktorer, der kan forebygges, og som betyder mest for  

 folkesundheden i Danmark. 

 

Ovenstående citat er fra Den Nationale Sundhedsprofil 2013 og tydeliggør, hvorledes rygning på-

virker folkesundheden. Sundhedsstyrelsen brugte 6 millioner kr. på deres kampagne i 2011, hvilket 

man bør tage med i betragtning, når man udformer kampagner, således man får udnyttet disse penge 

bedst muligt ved at kommunikere præcist og relevant til den udvalgte målgruppe.
5
 

 

                                                           
4
 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-

beredskab/kommuner/~/media/8538E83A23B64880B3960909F85FED4D.ashx  
5
 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/03mar/Eval5kamp2011.pdf  

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/kommuner/~/media/8538E83A23B64880B3960909F85FED4D.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/planlaegning-og-beredskab/kommuner/~/media/8538E83A23B64880B3960909F85FED4D.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/03mar/Eval5kamp2011.pdf
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1.4.2 Alkohol 

Selvom tingene, ifølge Sundhedsprofilen fra 2013, går i den rigtige retning, så drikker danskere sta-

dig mere end de lande, vi normalt sammenligner os med.   

 

 Alkohol er en af de enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark.  

 Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald, der enten har haft alkohol som primær eller     

         medvirkende årsag. Det svarer til 5 % af alle dødsfald. 

 

I tillæg til dette belastes sundhedsvæsenet af følgesygdommene fra alkohol, såsom kræftsygdomme, 

mave-tarmsygdomme, leverlidelser osv. I tillæg kan der følge sociale og psykiske lidelser med. Det 

kan f.eks. nævnes, at ca. 122.000 børn har en forælder, der har været indlagt på et hospital med en 

alkoholrelateret diagnose. Udover de økonomiske perspektiver, er der et altoverskyggende menne-

skeligt perspektiv, hvormed man psykisk påvirker disse børn. Samtidig er der øget risiko for, at 

børn vil få et forhøjet alkoholforbrug, hvis de har familiemedlemmer, som drikker for meget.   

Alkohol er hvert år skyld i 28.000 hospitalsindlæggelser, 10.000 skadestuebesøg og 72.000 ambu-

lante besøg. Personer, der drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalinger kontakter tilsammen deres 

læger over 150.000 gange oftere hvert år end andre personer og har samtidig 325.000 ekstra syge-

fraværsdage om året.
6
 

 De samfundsøkonomiske forhold, der relaterer sig til alkohol, løber op i ca. 13 milliarder kr. 

Tallet er et estimat, da dette primært inkluderer de 50.000 personer, som har fået konstateret et al-

koholproblem. Dog skønnes det, at der er op imod 140.000 mennesker i Danmark, som har et alko-

holproblem, der kræver behandling.
7
  

 Ovenstående tydeliggør, at afhandlingens problemstilling er vigtig, da man via kampagnerne 

måske også får sat fokus på dem, som ikke bliver diagnosticeret med et alkoholproblem. Derudover 

kan adfærdsintentionen ændre sig løbende, hvilket teorien også identificerer. Man skal derfor lø-

bende holde sig opdateret om, hvilke faktorer der påvirker og motiverer forskellige forbrugere. 

 

 

 

                                                           
6
 http://alkohologsamfund.dk/node/18  

7
 http://www.kora.dk/media/2831801/trygny.pdf  

http://alkohologsamfund.dk/node/18
http://www.kora.dk/media/2831801/trygny.pdf


 

Side 11 af 278 
 

11 Kapitel 1 - De indledende sider 

 1.4.3 Kørsel 

Det at køre for stærkt er gentagende gange blevet bevist som værende en af de største årsager til, at 

personer dør i trafikken. Rådet for Sikker Trafik estimerer, at man hvert år kan undgå ca. 50 døds-

fald og 250 alvorligt kvæstede, hvis man overholder fartgrænserne.
8
   

 Tal fra Vejdirektoratet viser, at trafikulykker koster samfundet ca. 11 milliarder kr. årligt. 

Hvis det antages, at halvdelen af disse skyldes for høj fart, er det ca. 5,5 milliarder kr., som samfun-

det betaler. Anders Rosbo, Rådet for Sikker Trafiks direktør, siger, at ni ud af ti ulykker skyldes ad-

færden hos trafikanten, og at det ville have fået mindre konsekvenser, hvis trafikanten havde over-

holdt færdselsreglerne.
9
 

 Tab af menneskeliv og invalidering på grund af for høj fart er noget, som kan und-

gås/mindskes yderligere, hvilket gør Rådet for Sikker Trafiks arbejde ekstremt vigtigt. At køre for 

hurtigt er en meget ”almindelig” adfærd, hvilket kan ses ud fra, hvor mange der gør det. Dog bør 

der undersøges, hvad der ligger til grund for adfærden, og hvordan kan man ændre adfærdsintentio-

nen, således at personerne efterlever loven. Dette vil afhandlingen forsøge at identificere ud fra ana-

lyser af kvantitativt og kvalitativt datamateriale, hvor der på baggrund af dette kan udformes anbe-

falinger til Rådet for Sikker Trafik.  

 

1.5 Definition af informative kampagner 

Begrebet informative kampagner dækker over kampagner, som forsøger at regulere forbrugernes 

adfærd via information. 

 Det er ofte forskellige slags myndigheder, institutioner og organisationer, som benytter sig af 

denne form for kampagne. En af disse institutioner er Sundhedsstyrelsen, som i det nedenstående 

kommer med en definition af deres kampagner. Sundhedsstyrelsen beskriver deres kampagner som 

informationskampagner, der sætter fokus på de mest udbredte risikofaktorer med stor folkesund-

hedsmæssige betydning.
10

 Formålet herfra er bl.a. at give befolkningen et informeret grundlag for at 

træffe beslutninger om deres sundhedsadfærd samt at give handlingsanvisninger, hvor kampagner 

ligeledes bidrager til holdnings- og adfærdsændringer.  

                                                           
8
 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34388752:ni-ud-af-ti-k%C3%B8rer-for-st%C3%A6rkt.html  

9
http://www.sikkertrafik.dk/~/media/Files/Dokumenter/Undervisning/Skoler/Trafikliv/Ulykker%20koster%20samfunde

t%20kassen.pdf  
10

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner 

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34388752:ni-ud-af-ti-k%C3%B8rer-for-st%C3%A6rkt.html
http://www.sikkertrafik.dk/~/media/Files/Dokumenter/Undervisning/Skoler/Trafikliv/Ulykker%20koster%20samfundet%20kassen.pdf
http://www.sikkertrafik.dk/~/media/Files/Dokumenter/Undervisning/Skoler/Trafikliv/Ulykker%20koster%20samfundet%20kassen.pdf
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner
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 Rådet for Sikker Trafik arbejder ligeledes med informationskampagner og definerer deres ar-

bejde som: ”kampagnerne handler om at forebygge og påvirke viden, holdning og adfærd.”
11

 

 

1.6 Beskrivelse af kampagnerne 

Der anvendes tre kampagner som udgangspunkt for at identificere brugbar viden, hvor disse kun 

benyttes i de kvalitative interviews. Her ønskes de interviewedes umiddelbare reaktion på kampag-

nen, samt deres holdning til den. Ydermere vil det identificeres, hvilke faktorer der er vigtige for 

adfærdsintentionen. Der bruges to kampagner fra Sundhedsstyrelsen og en kampagne fra Rådet for 

Sikker Trafik. 

Der er valgt at fokusere på nedenstående kampagner: 

1. ”Hver eneste cigaret skader dig”. 2011 

a. Målgruppe: Voksne mellem 18 og 65 år, primært rygere og eksrygere.
12

 

2. ”Hvor meget skal der til før du siger ”nej tak”?” 2013 

a. Målgruppe: 45-65 årige med kort eller ingen uddannelse.
13

 

3. ”Sænk Farten – En lille smule betyder en hel del”. 2013  

a. Målgruppe: ”Kampagnen taler til den del af befolkningen, der er mest modtagelig for 

budskabet om at overholde hastighedsgrænserne. Dermed italesættes hastighedsover-

trædelser ikke kun som meget høj fart, men også mindre hastighedsovertrædelser, 

som flere kan nikke genkendende til fra deres egen kørsel - for "en lille smule" bety-

der en hel del.”
14

  

 

Disse kampagner har alle haft både tv-spots, kommune-kampagne-kit og diverse annoncer for at 

skabe fokus på problemstillingen. Sundhedsstyrelsens rygekampagne fra 2011 viser skræmmebille-

der i forhold til de negative konsekvenser, som man kan risikere at få ved rygning.
15

 Den anden 

kampagne fra Sundhedsstyrelsen skal lære danskerne, at det er i orden at sige nej til alkohol, da det 

anbefales kun at drikke 7 genstande om ugen, hvis man er kvinde, og 14 genstande om ugen, hvis 

man er mand.
16

 Den tredje kampagne er fra Rådet for Sikker Trafik. ”Sænk farten – en lille smule 

                                                           
11

 https://www.sikkertrafik.dk/Om-Raadet.aspx  
12

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/hver-eneste-cigaret-skader-dig 
13

 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/aarets-alkoholkampagne-det-er-ok-at-sige-nej-tak-til-alkohol 
14

 https://www.sikkertrafik.dk/Kommunesamarbejde/Kampagner/Kampagner-2014/Fartkampagne/Strategi-og-

koncept.aspx  
15

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/hver-eneste-cigaret-skader-dig 
16

 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/aarets-alkoholkampagne-det-er-ok-at-sige-nej-tak-til-alkohol 

https://www.sikkertrafik.dk/Om-Raadet.aspx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/hver-eneste-cigaret-skader-dig
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/aarets-alkoholkampagne-det-er-ok-at-sige-nej-tak-til-alkohol
https://www.sikkertrafik.dk/Kommunesamarbejde/Kampagner/Kampagner-2014/Fartkampagne/Strategi-og-koncept.aspx
https://www.sikkertrafik.dk/Kommunesamarbejde/Kampagner/Kampagner-2014/Fartkampagne/Strategi-og-koncept.aspx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/hver-eneste-cigaret-skader-dig
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2013/aarets-alkoholkampagne-det-er-ok-at-sige-nej-tak-til-alkohol
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betyder en hel del” er en animeret reklamefilm, som fokuserer på hverdagens travlhed, og hvorledes 

man skynder sig fra sted til sted, og derfor ofte trykker mere på speederen, hvilket øger sandsynlig-

heden for trafikulykker.
17

  

 Der er således taget udgangspunkt i adfærden fra kampagnerne, som vil være omdrejnings-

punkt for analysen. Derudover vil indsamling af empiri være i forbindelse med disse fokusområder.  

 

1.7 Afgrænsning 

Der afgrænses fra at inddrage eksterne faktorers påvirkning, såsom pris, tilgængelighed osv., som 

kan påvirke adfærdsintentionen. Dette ville fjerne fokus fra faktorerne fra teorien til selve adfærds-

intentionen og gøre det muligt at inddrage mange eksterne faktorer, hvilket ville være for omfatten-

de for afhandlingens omfang på 120 sider. I forlængelse heraf er der afgrænset fra miljømæssige 

faktorer, da man ifølge TPB antager, at den sociale påvirkning har større indflydelse.  

 De kampagner, som Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik har afviklet, har været om-

fattende og har indebåret flere forskellige tiltag, både nationale og lokale. Dog vælger vi kun at gøre 

brug af tv-spotsene i de kvalitative interviews, som viser adfærden. Vi afgrænser os fra at analysere 

de nævnte kampagner, men mener dog stadig, at man via identificering af faktorer til adfærdsæn-

dringer kan komme med kvalificerede og effektive anbefalinger. Vi afgrænser os ligeledes fra at 

diskutere valg af medie, og om det er det mest relevante og effektive medie, som bliver brugt i de 

pågældende kampagner.  

 Derudover har vi valgt at afgrænse os fra at analysere selve udformningen af budskaber, samt 

hvilke virkemidler, som har en decideret effekt i diverse kampagner. Dette er med udgangspunkt i 

problemstillingen, hvormed fokus vil flyttes fra selve adfærdsintentionen. Vi vil derfor ikke fokuse-

re på brugen af virkemidler, men vil hellere fokusere på anbefalinger i forhold til forbrugernes in-

tentioner og deres eventuelle adfærdsændring. 

 

1.8 Teoriskitsering 

1.8.1 Motivation 

Motivation kan ses som en overordnet måde at forklare, hvorfor nogle personer har intentionen om 

at ændre adfærd, mens andre ikke har. Motivation opstår, når der er et behov, forbrugeren ønsker at 

                                                           
17

 http://www.sikkertrafik.dk/Aktuelt/Kampagner/Kampagnearkiv/Kampagner-2013/Fartkampagne.aspx 

http://www.sikkertrafik.dk/Aktuelt/Kampagner/Kampagnearkiv/Kampagner-2013/Fartkampagne.aspx


 

Side 14 af 278 
 

14 Kapitel 1 - De indledende sider 

dække. Derfor er det relevant at inkludere teori om motivation for at få en forståelse for, hvad der 

motiverer forbrugerne til at ændre adfærd (Schiffman & Kanuk, 2004). 

 

1.8.2 Theory of Planned Behavior 

TPB bruges til at forklare den menneskelige adfærd og hvilke faktorer, som påvirker adfærdsinten-

tionen. Disse faktorer er attitude, subjektive normer og perceived behavioral control (sidstnævnte 

herefter benævnt PBC). Individer kan tillægge faktorerne forskellig vægt, afhængig af adfærden, af 

konteksten og hvad det enkelte individ finder relevant for sig selv og deres intention om at ændre 

adfærd. Derved er det forskelligt, hvad der motiverer det enkelte individ til en adfærdsændring 

(Ajzen, 1991). 

 

1.8.3 Protection Motivation Theory 

PMT er en teori, som omhandler hvordan individer beskytter sig selv mod usund og uhensigtsmæs-

sig adfærd. Intentionen om at ændre sin adfærd for at beskytte sig selv er påvirket af fire forskellige 

faktorer: perceived severity, perceived probability, response efficacy og self-efficacy. Herved skal 

adfærdens alvor vurderes, samt hvordan man håndterer den pågældende situation (Rogers, 1975). 

 

1.9 Metodeskitsering 

Denne afhandling behandler en problemstilling som ses i praksis, hvor anbefalingerne efterfølgende 

kan bruges til praktisk brug. Der vil benyttes en eksplorativ tilgang, da det er relevant at undersøge, 

hvilken motivation der findes for at udføre tre forskellige slags adfærd: rygning, alkoholforbrug 

over anbefalingerne og kørsel over fartgrænserne. Den eksplorative tilgang betegnes som undersø-

gende og udforskende, og er derfor en relevant metode at benytte for at kunne afdække individers 

motivation, samt hvordan disse påvirkes til en ændring af adfærdsintention (Marshall & Rossmann, 

1999). Dermed vil analysen være med til at vurdere, hvordan individer motiveres til en adfærdsæn-

dring og derved frembringe ideer til, hvordan man med kommunikative midler kan skabe en ad-

færdsændring hos personer, som enten ryger, drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalinger eller 

kører for hurtigt.  

 Der vil blive taget udgangspunkt i den induktive metode. Ved induktion observerer man en-

kelte tilfælde og konkluderer noget generelt. Man kan lave en undersøgelse af, hvordan virkelighe-

den ser ud og ud fra dette lave en referenceramme, der fortæller noget generelt ud fra empiriske un-
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dersøgelser af nogle få tilfælde. Forskellige metoder relateres til den induktive slutningsform, hvil-

ket inkluderer den kvantitative og kvalitative metode (Brier, 2006). Vores metode tager netop ud-

gangspunkt i empiriske undersøgelser, hvormed de faktorer, som motiverer respondenterne til en 

intention om en adfærdsændring, vil blive undersøgt. Der vil med udgangspunkt i dette fremkomme 

en sammenhæng, som kan forklare motivationen for hver slags adfærd.  

 Vi vil anvende både kvalitative og kvantitative metoder for at indsamle empiri til denne af-

handling. Den kvalitative metode består af dybdeinterviews, hvor personer vil blive interviewet, 

indtil der ikke fremkommer ny viden. Her bliver det muligt at gå i dybden og få afdækket hvilke 

motiver, der ligger til grund for deres adfærd, samt hvordan de interviewede personer vil blive på-

virket til at ændre adfærd. Interviewguiden, som benyttes til de kvalitative interviews, bliver udar-

bejdet på baggrund af de anvendte teorier, og hermed sikres det, at teorierne bliver dækket fyldest-

gørende i dybdeinterviewene (Bilag 3). 

 Efter at dybdeinterviewene er foretaget, vil der blive udført en kvantitativ spørgeskemaunder-

søgelse. Spørgeskemaet bliver udarbejdet på baggrund af data fra dybdeinterviewene, samt fra den 

anvendte teori. De motiver, der bliver anset som værende vigtige i relation til både adfærden og sel-

ve intentionen om en adfærdsændring fra interviewene, bliver derved inddraget i spørgeskemaet. 

Udgangspunktet for den kvantitative spørgeskemaundersøgelse er at indsamle data fra en større 

gruppe for derved at kunne konkludere noget generelt om intentionen om adfærdsændringer inden 

for de tre slags adfærdsmønstre. 

 Der vil hovedsagligt blive anvendt primære data, som er den empiri, der er indsamlet gennem 

de nævnte metoder. Dog vil der også blive inddraget sekundært datamateriale, hvor statistikker og 

artikler vil blive benyttet til at belyse problemområderne yderligere.  

 

1.10 Videnskabsteori 

Selve metodetilgangen dækker over konkrete valg i forhold til både tilgangen til dataindsamlingen, 

analysen, det videnskabsteoretiske ståsted set ud fra afhandlingens afsæt, men også ud fra teoriernes 

videnskabsteoretiske afsæt. Disse konkrete valg er foretaget på baggrund af refleksion over de for-

skellige tilganges begrænsninger og muligheder i forhold til problemstillingen. Metodevalg og det 

tilhørende afsæt tages med udgangspunkt i forhold til den positivistiske tilgang, som er beskrevet 

nedenfor.  

 Over tid vil de videnskabelige revolutioner, der opstår, når resultater modstrider med det eksi-

sterende paradigmes resultater, resultere i forskellige paradigmer. Desto flere af disse anomalier der 
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forekommer, des mere sås der tvivl om paradigmet, og derefter etableres et nyt. Dette gør ligeledes, 

at metoder, og hermed løsningerne til problemerne, ændres, hvilket også er sket i takt med den ud-

vikling, der er sket i samfundet. Dette kaldes også inkommensurabilitet, i hvilket der ikke alene op-

står betydningsforskelle i paradigmerne, men også i de medfølgende bestanddele (Andersen & 

Faye, 2006).  

 Inden for videnskabsteorien arbejdes der med tre bestanddele inden for paradigmerne, nemlig 

ontologi, epistemologi og metodologi. Ontologien beskriver, hvorledes paradigmets tilgang til vir-

keligheden er. Epistemologien beskriver, hvorvidt paradigmet erkender virkeligheden af det, der 

undersøges. Paradigmerne arbejder langs en akse fra det objektive hos positivisterne til det subjek-

tive hos konstruktivismen. Endelig beretter metodologien om, hvorledes man undersøger virkelig-

heden (Nygaard, 2005).  

 Det videnskabsteoretiske ståsted er vigtigt at inddrage, da man ud fra dette tydeliggør, hvorle-

des man anskuer verden, og hvorvidt de resultater, man ender ud med, er baseret på respondenternes 

egne, subjektive holdninger, som kommer til udtryk gennem de valgte metoder, eller om man ender 

ud med en objektiv virkelighed, som kan bruges til at generalisere fremadrettet.  

 

1.10.1 Positivisme 

Det videnskabsteoretiske ståsted i denne afhandling er positivismen, som afspejler en ontologisk 

tilgang, som er realistisk, hvilket betyder, at virkeligheden eksisterer og kan findes. Dette afhænger 

af undersøgelsesdesignet, samt hvorledes designet sammensættes. Afhandlingen søger objektive 

svar, og vi har i forløbet været bevidste om vores egen rolle i forhold til at være så objektive som 

muligt, både i den primære dataindsamling via spørgeskemaer og i interviews, samt i den sekundæ-

re litteratursøgning. Objektiviteten er det bærende element i forhold til den epistemologiske tilgang 

inden for positivismen, hvilket dermed erkender virkeligheden i forhold til det, der undersøges 

(Andersen & Faye, 2006).  

 Gennem data akkumuleres viden inden for det positivistiske paradigme. Dette er sammen-

hængende med afhandlingens metode, hvor der via indhentning af data konkluderes objektivt i for-

hold til problemstillingen. Dermed vil der blive foretaget dataindsamling, hvorefter det er muligt at 

analysere og konkludere på sammenhænge gennem forskellige statistiske analyser, hvilket gøres 

ved hjælp af dataanalyseprogrammet SPSS.  
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 Kvantitativ analyse er en metode, som ofte finder anvendelse inden for positivismen, hvormed 

man opnår en objektiv epistemologi, og virkeligheden er realistisk sat sammen (Bjerg & Villadsen, 

2006).   

 Det videnskabsteoretiske ståsted i afhandlingen bør ikke kun udspringe i forhold til metodo-

logien. Teorien, som er en vigtig bestanddel af denne afhandling, er også udarbejdet ud fra forskel-

lige metoder og tilgange. TPB blev udviklet på baggrund af Theory of Reasoned Action (herefter 

benævnt TRA). De begyndende stadier til denne teori opstod via grundige feltstudier og observatio-

ner, hvilket udsprang helt tilbage i 1862 inden for social psykologi. Dette førte til kvantitative me-

toder, som blev en vigtig bestanddel af formuleringen af TRA, som senere blev udviklet til TPB 

(Hansen, et al., 2004) (Ajzen & Fishbein, 1980).   

 PMT er en videreudvikling af Health Belief Model, som blev introduceret på grund af mang-

lende reaktion på et gratis screeningsprogram omhandlende tuberkulose. Den metodiske tilgang er 

oftest målinger via kvantitative undersøgelser, hvilket som beskrevet almindeligvis bruges i den po-

sitivistiske tilgang (Rosenstock, 1974).   

 

1.10.3 Metodetriangulering 

Igennem metodevalgsprocessen er diverse overvejelser omkring metoder og deres muligheder, samt 

tilhørende begrænsninger blevet analyseret og diskuteret, således at metodevalg og den efterfølgen-

de dataanalyse hænger sammen.  

 Metodetriangulering er en metode, hvor man argumenterer for at bruge flere forskellige meto-

der. I dette tilfælde gennemføres først kvalitative analyser for efterfølgende at bruge det kvantita-

tivt. Dette inddrages for at sikre, at problemstillingen belyses tilstrækkeligt i forhold til den indsigt, 

vi ønsker at opnå via afhandlingen. Gennem metodetriangulering argumenterer vi for, at der i denne 

afhandling bruges flere metoder, som ud fra et videnskabsteoretisk ståsted kan konflikte (Kruuse, 

1996). Dog anskuer vi den kvalitative metode som en nødvendig foregående analyse for at kunne 

konkretisere spørgsmålene og samtidig gøre dem forståelige på alle niveauer, således vi ikke mister 

respondenter ud fra spørgsmålenes sværhedsgrad. Herudover bruges den multimetodologiske meto-

de til at sikre, at de begrænsninger, som en eventuel ren kvantitativ tilgang kan have, ikke er afgø-

rende for resultaterne af empiriindsamlingen (Doyle, et al., 2009). Ligeledes øges validiteten ved at 

inddrage forskellige metoder. Tilgangen skal dog også behandles med forsigtighed, da nogle teore-

tikere mener, at ved at blande forskellige metoder også inddrager flere paradigmer, hvilket kan være 

problematisk. Vi mener imidlertid, at afhandlingen arbejder ud fra ét videnskabsteoretisk paradig-
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me, samt bruger en kvalitativ metode som grobund for de kvantitative analyser, hvilket er baggrun-

den for at kunne finde frem til den objektive sandhed (Kruuse, 1996).  
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1.11 Struktur over afhandlingen 
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Kapitel 2 - Teoretisk fundament 

For at opnå en dybere forståelse for hvilke faktorer, der påvirker individerne til en intention om at 

ændre adfærd, benyttes to grundlæggende teorier om adfærd, Theory of Planned Behavior og Pro-

tection Motivation Theory. Disse forudgås af motivationsteori, som det er nødvendigt at have for-

ståelse for, da dette emne inddrages i de to grundlæggende teorier. 

 

2.1 Motivation  

Forbrugernes motivation til at ændre adfærd er af afgørende betydning, da forbrugerne selv bør og 

skal indse et behov for adfærdsændringen. Dette inddrager Schiffmann og Kanuk også, idet de fo-

kuserer på, at forbrugeradfærden tager afsæt i behov. Her ses motivation som drivkraften for den 

efterfølgende handling, hvilket er grundlaget for inddragelsen af motivation i afhandlingen 

(Schiffman & Kanuk, 2004).  

 Der er i denne afhandling valgt at fokusere på en bred definition af motivation. Rachelle Tou-

pence definerer det således: ”Motivation er et ønske om at opnå et andet stadie end det nuværende. 

Her vil man være motiveret til at gøre det, der kræves for at opnå det ønskede” (Toupence, 2007). 

Definitionen bidrager til en fyldestgørende forklaring på, hvordan man kan motiveres til en intenti-

on om at ændre adfærd. Dette vil blive uddybet i de teoretiske afsnit om TPB og PMT.  

 

2.1.1 Behov   

Et behov er en fysisk eller psykisk uligevægtstilstand, som personer føler og forsøger at få bragt i 

ligevægt. Forbrugeren søger derfor behovstilfredsstillelse gennem opvejning af denne uligevægt. 

Adskillige teoretikere har arbejdet med identificeringen af, hvordan motivation skabes ud fra behov. 

En af de mest anerkendte er Abraham H. Maslow, som identificerede 5 behovshierarkier (Maslow, 

1943). Maslow anså disse som værende grundstenen i motivation for at opfylde forbrugernes behov, 

og dette driver mennesket fremad og styrer dermed adfærden. Behov og motivation kædes således 

sammen i Maslows behovsteori. Der vil være en kontinuerlig søgen efter behovsopfyldelse, hvilket 

er motiverende. Teorien indikerer, at man skal søge efter at få tilfredsstillet et behov. Dette kan ek-

sempelvis være en bedre kondition, som er endemålet, og dermed motiverer man sig selv via sit be-

hov.  

 De fem hierarkier arbejder på at tilfredsstille visse behov, som opstår i en bestemt rækkefølge. 

Hierarkiet er opdelt efter menneskets fem basisbehov: fysiske behov, sikkerhedsbehov, sociale be-
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hov, egoistiske behov og selvrealiseringsbehov. Man prioriterer først og fremmest at få opfyldt de 

fysiske behov, såsom mad, sult og ly. Når disse er tilfredsstillet, kan man allokere ressourcer til at 

opfylde det næste behov, som er behovet for sikkerhed. Sikkerhed dækker over behovet for at ople-

ve en form for stabilitet og at føle sig tryg, hvilket f.eks. kan være i forhold til sin kørsel. Her tegner 

man eksempelvis ulykkesforsikringer for at føle sig mere sikker. Hvis behovet ikke dækkes til-

strækkeligt, vil man blive påvirket fysisk, således at man vil opleve at ens adfærd bliver mere tryg-

hedssøgende og angstpræget. Dernæst vil det sociale behov indtræde, hvori man vil opleve et behov 

for at være sammen med andre mennesker og skabe relationer, som har grobund i følelser. Her vil 

utilstrækkelighed lede til ensomhed og afsavn. Sociale behov dækker også over accept i forhold til 

andre mennesker. Dette kan kædes sammen med alkohol, hvor det for nogen kan være svært at sige 

nej tak. Individer søger anerkendelse og især unge føler måske, at de opnår det ved at være en del af 

noget socialt, hvor alkohol indgår. Efter at have opfyldt sit sociale behov, vil man søge at opfylde 

det egoistiske behov. Dette dækker over et behov om at føle sig værdifuld og kompetent. Derudover 

vil man ligeledes gerne opnå selvrespekt og anerkendelse fra andre. Hvis ikke behovet opfyldes, 

kan det resultere i hjælpeløshed og mindreværd. Når de fire ovenstående behov er dækket tilfreds-

stillende, så vil mennesket være motiveret for at søge efter selvrealisering. Dette begreb dækker 

over behovet for at udfolde sin kreativitet, og i det hele taget fokuserer man på egne muligheder for 

at udvikle sig og motiveres for at realisere disse. 

 Således skal forbrugerne motiveres til at foretage en ændring af selve adfærden. Der skal 

dermed være et behov og et ønske fra forbrugernes egen side om at ændre adfærd. Det kan eksem-

pelvis være, at man har et behov for at blive sundere ved at stoppe med at ryge, hvilket vil kædes 

sammen med ønsket om at ændre adfærd. Dette begynder med behovserkendelse. De opfyldte be-

hov i ovenstående teori fungerer ikke som motivation for forbrugeren, men de uopfyldte behov fun-

gerer som motivation til at opfylde disse (Maslow, 1954). 

 

2.1.2 Kritik af Maslows behovsteori 

Som de fleste andre teorier er Maslow blevet udsat for kritik af sin teori. Selvom Maslow har brugt 

empiriske data er der kritikere, som mener, at den ikke er velfundereret nok i data til, at det er til-

strækkeligt dækkende for at kunne retfærdiggøre de fem behovshierarkier (Wahba & Bridwell, 

1976). Derudover tager teorien ikke højde for kulturforskelle, da eksempelvis de sociale behov i 

visse kulturer vil rangeres anderledes end selvrealiseringsbehovet. Dermed er modellen svær at bru-

ge generaliserende. Kulturelle forskelle vil dog have en betydning i mange teoretiske modeller, da 
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det enkelte samfund tilpasser sig de normer og værdier, de er opfostret med og sjældent adopterer 

andre kulturers meninger om, hvad der er essentielt (Hofstede, 1980) (Onedo, 1991). 

 

2.1.3 Relevans for problemstillingen 

Maslows behovsteori er inddraget for at give et overblik over det teoretiske udgangspunkt, som re-

degør for det generelle behov og motivation, som leder til, at forbrugere ændrer adfærd.   

 Adfærdsændringer er ikke et håndgribeligt produkt, som opfylder et behov på samme måde 

såsom mad og vand. Dog vil eksempelvis sikkerhedsbehovet kunne kædes sammen med Rådet for 

Sikker Trafiks kampagne, hvor det at føle sig sikker er motiverende for at sænke hastigheden, hvil-

ket opfylder en del af behovet.  

 Det sociale aspekt, hvori man søger at tilfredsstille behovet for ikke at være alene eller føle 

afsavn, kan motivere personer til at drikke mere alkohol, end de havde planlagt – også selvom de 

ikke har lyst – for at føle sig accepteret. Her er det især unge, der ofte presser hinanden, men kam-

pagnen, som bliver vist i de kvalitative interviews, viser også, at det er et problem i ældre kredse.  

Motivation og behovsopfyldelse supplerer både TPB og PMT ved, at det er nødvendigt at have mo-

tivationen for at skabe en intention til at foretage en adfærdsændring. 

 

2.2 Theory of Planned Behavior 

2.2.1 Theory of Reasoned Action  

Martin Fishbein introducerede første gang Theory of Reasoned Action i 1967 (Therry, et al., 1993). 

Sammen med Icek Ajzen formulerede han den endelige TRA i 1980, og denne førte senere til TPB 

(Hansen, et al., 2004). Det centrale i TRA er, at den forudsiger intentionen om at udføre en specifik 

adfærd ud fra forbrugernes attitude i forhold til den pågældende adfærd. Denne intention afhænger 

af to faktorer, som afspejles gennem attitude til adfærden og den sociale indflydelse i form af indi-

videts opfattede holdning af, hvad andre mennesker tænker om den adfærd, som individet skal udfø-

re (Ajzen, 1991). Disse to faktorer er dermed afgørende for intentionen om, hvorvidt individet skal 

udføre en specifik adfærd eller ej.  

 Formålet med TRA er forståelsen og forudsigelsen af adfærd i forhold til det, som ligger in-

den for individets egen kontrol. Det er essentielt at bemærke, at intentioner kan betegnes som dy-

namiske, og de kan ændres over tid, idet forskellige og uforudsete handlinger vil påvirke forbruger-

nes intentioner, hvilket også er gældende i TPB (Kuhl & Beckmann, 1985). 
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2.2.2 Theory of Planned Behavior 

Gennem brugen og undersøgelser af TRA indså Ajzen med hjælp fra andre teoretikere, at modellen 

havde sine begrænsninger. Dette resulterede i en videreudvikling, hvori Ajzen mente, at TRA 

manglede en dimension af opfattet kontrol. TRA har en underliggende antagelse, som bygger på, at 

individet har total selvkontrol. Undersøgelserne støttede ikke op om denne antagelse, og derved til-

føjede Ajzen endnu et element til TRA, nemlig PBC. Denne faktor inddrager den opfattede samt 

den aktuelle kontrol i forhold til adfærden. Med denne tilføjelse udviklede Ajzen TPB (Ajzen, 

1985). TPB skal hjælpe med at redegøre og analysere, hvilke faktorer som forbrugerne kan påvirkes 

og motiveres af, når intentionen dannes og eventuelt ændres, hvorefter adfærden påvirkes (Van 

Lange, et al., 2012).  

 

2.2.3 De tre faktorer i Theory of Planned Behavior  

De tre overordnede faktorer er attitude, subjektive normer og PBC. I forhold til de tre faktorer, som 

er medvirkende til at bestemme intentionen i forhold til adfærden, er disse yderligere bestemt af for-

skellige overbevisninger. Disse er: adfærdsmæssige overbevisninger, normative overbevisninger og 

kontroloverbevisninger. De adfærdsmæssige overbevisninger kreerer en positiv eller en negativ atti-

tude i forhold til adfærden. De normative overbevisninger resulterer i et opfattet socialt pres, og 

kontroloverbevisninger fører til den opfattede kontrol i forhold til adfærd. 

 Intentionen i sig selv spiller en vigtig rolle i TPB. Intentionen skal antageligvis indfange de 

motiverende faktorer, som påvirker adfærden. Den indikerer, hvor villig man er til at udføre selve 

adfærden og kan ses i tråd med ens egen motivation om at udføre en adfærd. En generel regel er, at 

jo stærkere intentionen er, jo mere sandsynligt vil det være, at man udfører adfærden (Ajzen, 1991). 

Dog skal det tilføjes, at der, selvom intentionen er til stede, kan være visse begrænsninger for at ud-

føre adfærden i form af eksempelvis økonomiske ressourcer, tid osv.  

 Faktorerne attitude, subjektive normer og PBC afhænger af troen på den specifikke adfærd og 

værdien af det udbytte, som individet vil få ud af adfærden. Attitude kædes sammen med forbruge-

rens enten positive eller negative evaluering af at udføre eller ikke udføre en given adfærd. De sub-

jektive normer er styret af ens egne og omgangskredsens normer, samt motivation. PBC er styret af 

troen på og niveauet af kontrol, samt styrken og evnen til at udføre adfærden. Disse tre faktorer 

former intentionen om en eventuel adfærdsændring, hvilket i sidste ende påvirker adfærden. 

 Disse faktorer er essentielle i forhold til TPB, hvormed man kan forudsige adfærd. Ifølge Aj-

zen kan det antages, at jo mere favorable attituden, de subjektive normer og PBC er, jo stærkere er 
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individets intention om at udføre den specifikke adfærd. Efterfølgende antages det, at individet vil 

forfølge sine intentioner, når muligheden byder sig. Dog forventes det, at man selv har kontrol over 

adfærden, som skal udføres, og derfor antages der, at personer selv har kontrol over de tre typer ad-

færd, som der arbejdes med i denne afhandling (Ajzen, 2012).
18

 

 

 

De tre faktorer vægtes ikke ens i forhold til forbrugerne, da deres egne erfaringer og subjektive 

holdninger spiller ind på, hvordan de vægter faktorerne. Vægtningen afspejler den relative vigtighed 

for individet, i forhold til attitude, de subjektive normer og PBC. Det vil sige, at jo mere vægtning 

en faktor har, jo mere indflydelse vil denne have på intentionen om at udføre en bestemt adfærd.  

Intentionen bør kunne forudsige adfærd, hvis ikke intentionen har ændret sig i forhold til, hvornår 

adfærden udføres (Kuhl & Beckmann, 1985). 

 

2.2.3.1 Attitude  

Attitude repræsenterer i hvor høj grad et individs evaluering af adfærden er favorabel eller ikke. 

Dette munder ud i en holdning, som enten er negativ eller positiv i forhold til udførsel af selve ad-

færden. En attitude er en tillært enhed og bliver dannet på baggrund af informationer fra omgivel-

serne, personlige erfaringer og ræsonnementer heraf, samt en vægtet evaluering af, hvad adfærden 

                                                           
18

 http://www.implementationscience.com/content/figures/1748-5908-3-50-1-l.jpg 

http://www.implementationscience.com/content/figures/1748-5908-3-50-1-l.jpg
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vil resultere i, som anses som de adfærdsmæssige overbevisninger. (Ajzen & Fishbein, 1975). Når 

et individ danner overbevisninger vedrørende en adfærd, vil man simultant danne en attitude i for-

hold til adfærden. Ofte danner man attituder i forhold til ny adfærd. Dette gøres på baggrund af den 

adfærd, som der associeres med, og om man har en positiv attitude til den adfærd. Derudover skal 

der også inddrages evalueringer af forventningerne til adfærden, når der dannes attituder (Ajzen, 

1991). En attitude dannes med henblik på at optimere adfærden og består af tre komponenter: kog-

nitiv komponent, affektiv komponent og adfærdsmæssig komponent. For at ændre attituden, skal 

man ændre en af komponenterne. Den kognitive komponent involverer et individs overbevisninger 

og viden omkring et objekt, den affektive komponent involverer et individs følelser omkring objek-

tet, og den adfærdsmæssige komponent er måden, som attituden påvirker, hvordan vi agerer eller 

opfører os.  

 

2.2.3.2 Subjektive normer  

Ajzen definerer selv de subjektive normer som: ”The perceived social pressure to perform or not to 

perform the behavior” (Ajzen, 1991). Dette betyder, at subjektive normer repræsenterer individets 

opfattelse af ens omgivelser, samt omgangskredsens forventninger til, hvordan man agerer gennem 

en bestemt adfærd. Det pres, som skabes fra ens sociale omgangskreds, om man skal udføre en gi-

ven adfærd eller ej, er hermed inkluderet i de subjektive normer. Dette er de normative overbevis-

ninger, som indgår i modellen. Derudover skal der også tages højde for individets egen motivation i 

forhold til de forventninger, som kommer af det sociale pres.  

 Motivation indgår også som en selvstændig driver i de subjektive normer, hvor motivation 

sammen med de normative normer kreerer de subjektive normer. Individuelt vil delkomponenterne, 

normative normer og motivation, ikke resultere i et opfattet socialt pres, og de vil dermed ikke på-

virke forbrugernes motivation til at handle efter omgangskredsens pres. Kombinationen af disse vil 

dog tilsammen kunne resultere i et øget socialt pres, hvilket vil kunne påvirke intentionen og der-

med adfærden. Motivationen for om individet er villigt til at efterkomme det sociale pres fra om-

gangskredsen er vigtig, da dette er med til at afgøre, hvorvidt individet lader sig påvirke af andre 

eller ej (Ajzen 1991). 

 

2.2.3.3 Perceived Behavioral Control  

PBC dækker over personers subjektive opfattelse af, hvor let eller svært det er at udføre den pågæl-

dende adfærd, og denne varierer på tværs af situationer. Ligesom med attitude og subjektive normer 
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følger PBC tilgængelige overbevisninger, som individet allerede har indarbejdet fra tidligere erfa-

ringer. Dette drejer sig især om overbevisninger i forhold til ressourcer samt forhindringer, som kan 

påvirke en specifik adfærd. For at fremme eller hæmme en specifik adfærd vil effekten af kontrol-

overbevisninger bidrage til PBC. 

 De positive eller negative forventninger til, hvad der sker, hvis man opfylder en pågældende 

handling, styres af overbevisninger. Ved PBC inddrages de tidligere erfaringer med den pågældende 

adfærd, referencegruppers påvirkning og andre faktorer. Dette er repræsenteret i perceived difficul-

ty, hvilket Ajzen siger følgende om: ”People’s behavior are strongly influenced by their confidence 

in their ability to perform it” (Ajzen, 1991). Dette dækker over viden og vilje til at udføre handlin-

gen osv. Perceived difficulty er noget, som individet selv styrer, eksempelvis hvor meget vilje eller 

viden man har til at udføre handlingen.  

 PBC kan ifølge teorien kædes direkte sammen med adfærd. Dette skyldes, at hvis man fore-

stiller sig, at intentionen er konstant, vil man med større sandsynlighed have succes med at udføre 

adfærden, hvis man er selvsikker og tror på, at man kan udføre den. Hvis to personer eksempelvis 

har lige stor intention om at stoppe med at ryge, og begge forsøger, så vil personen, som tror på, at 

han kan klare det, holde ud længere end den anden (Ajzen, 1991). 

 

2.2.4 Kritik af Theory of Planned Behavior  

TRA fik en del kritik, idet den blev kaldt forenklet og kun kunne forudbestemme simpel adfærd, 

hvor individet havde fuld kontrol over adfærden. Udvidelsen til TPB forsøgte at komme denne kri-

tik til livs. Dog er der stadig en del teoretikere, som har forskellige kritikpunkter. Der mangler kon-

krete undersøgelser af faktorernes sammenhæng, og hvordan de influerer hinanden. 

 Et andet kritikpunkt er dens afhængighed i forhold til involveringsgraden. Det bagvedliggen-

de i teorien er, at hvis individet har en høj involveringsgrad og dermed en stærk intention om at age-

re på dette, vil adfærden styres heraf. Hvis individet derimod udviser en lav involveringsgrad, vil 

man forvente, at individet ikke er motiveret til at ændre adfærd (Hamlin & Welsh, 1999).  

 Fishbein og Ajzen anerkender selv, at TPB har begrænsninger i forhold til at modellen ikke er 

udarbejdet til at håndtere resultatet af en adfærd. Eksempelvis kan den ikke håndtere, at man er ble-

vet røgfri, og hvilke resultater dette medfører. Herimod kan modellen godt håndtere processen, 

hvormed man bliver røgfri og hvad der påvirker en til at ændre adfærd. Selv hævdede Fishbein og 

Ajzen, at der var få situationer, hvor modellen ikke ville være egnet (Sheppard, et al., 1988). 
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 Armitage og Conner har kritiseret enkeltheden i modellen, hvormed de har foretaget teoreti-

ske og empiriske undersøgelser, som understøtter tilføjelsen af seks variable til TPB. TPB kaldes en 

komplet teori i forhold til adfærd, med hertil menes der at alt andet indflydelse på adfærd kommer 

gennem en påvirkning fra eksterne komponenter. Ifølge Armitage and Conner, burde TPB i stedet 

kaldes ”theory of the proximal determinants of behavior” (Conner & Armitage, 1998). Dette be-

grundes med, at modellen giver en beskrivelse af processerne, hvormed attitude og overbevisninger 

er afgørende for at bestemme adfærden, men udelader andre faktorer, der kan påvirke adfærdsinten-

tionen. Ajzen påpeger selv, at modellen er modtagelig for udvidelse, hvis essentielle faktorer identi-

ficeres (Ajzen, 1991). 

 

2.2.5 Relevans for problemstillingen  

Denne teori ses som relevant for problemstillingen på baggrund af de faktorer, som den inddrager. 

De subjektive normer er vigtige, da man ofte er udsat for sine venners, families, kollegaers og an-

dres meninger, hvilket kan resultere i, at man danner normative overbevisninger ud fra ens om-

gangskreds’ meninger. Ifølge PBC er vilje og viden med til at ændre ens adfærd, hvor eksempelvis 

mange rygere bliver afhængige af nikotinen i cigaretterne, hvilket gør det rigtig svært at stoppe. De 

skal på et eller andet plan have viljen til at stoppe, samt den fornødne viden om rygestop. Dermed 

bliver PBC relevant i forhold til problemstillingen, og især viljen spiller en rolle inden for alle tre 

slags adfærd, da man selv skal have viljen til at ændre den. Attitude kædes også sammen med alle 

tre slags adfærd, da den bagvedliggende adfærdsmæssige overbevisning er medvirkende til, om in-

dividet danner en favorabel eller en ikke-favorabel attitude over for adfærden. 

 I forhold til alkohol er det ofte subjektive normer, der gælder: alkohol indtages oftest i om-

gangskredsens selskab.
19

 Derfor bliver påvirkningen heraf yderst relevant. Undersøgelser tyder også 

på, at man oftest begynder at ryge, fordi personer i ens omgangskreds ryger.
20

 Dette kan herefter 

udvikle sig til, at det bliver en vane at tage en cigaret, således at man ryger, når man har lyst.
21

 Kør-

sel er til gengæld noget, som ofte finder sted individuelt, hvilket gør, at man via den kvalitative og 

kvantitative analyse skal udrede, hvilke faktorer bilisten eventuelt påvirkes af.  

 TPB inddrages på grund af de relevante faktorer, som den indeholder, hvormed vi kan identi-

ficere og konkretisere, hvad der motiverer forbrugerne til at ændre adfærd. Denne viden vil derefter 

kunne bruges til kommunikative anbefalinger til de forskellige institutioner. 

                                                           
19 http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/guidersundhedogmotion/ECE797811/alkohol-er-et-socialt-middel/  
20

 http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/10746.pdf  
21

 https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/sundhedsoplysning/rygning/rygestop/forandring-af-rygevaner/  

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/guidersundhedogmotion/ECE797811/alkohol-er-et-socialt-middel/
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/10746.pdf
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/sundhedsoplysning/rygning/rygestop/forandring-af-rygevaner/
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2.3 Protection Motivation Theory 

2.3.1 Udvikling af teorien 

PMT blev udviklet af Ronald M. Rogers i 1975 og er en videreudvikling af Health Belief Model 

(herefter benævnt HBM) (Rogers, 1975). HBM blev udviklet i 1950’erne af socialpsykologer, som 

blev bedt om at forklare, hvorfor nogle personer ikke udviste sundhedsadfærd, f.eks. ved et stort 

alkoholforbrug. HBM er udviklet på baggrund af operant og kognitiv adfærdsteori og fokuserer på 

attituder og overbevisninger hos individet, som vil føre til en adfærdsændring (Rosenstock, 1974).  

 

2.3.2 Protection Motivation Theory 

I teorien lægges der vægt på den kognitive proces med udgangspunkt i, hvordan man kan påvirke 

og eventuelt forudsige adfærdsændringer. Den prøver at forklare, hvilke elementer af frygt, som på-

virker overtalelseskommunikationen. Frygt skal her forstås som en følelse udsprunget af en trussel 

mod ens adfærd. I teorien bliver der identificeret både elementer af frygt og kognitive processer, 

som begge kan være medvirkende til, at man accepterer et budskab (Rogers, 1983).   

 De variable, der fokuseres på i teorien, og som har indvirkning på frygtstimuli, er mængden af 

negative konsekvenser, som bliver fremstillet, sandsynligheden for at de negative konsekvenser vil 

forekomme, samt effekten af anbefalingerne til at reducere de negative konsekvenser. Frygtstimuli 

kan ikke stå alene, da forventninger til udfaldet er afgørende for motivationen. Derfor vil de kogni-

tive processer være afgørende for frygtstimuli. Processerne indeholder vurdering af alvoren, vurde-

ring af modtagelighed, samt troen på effektiviteten af anbefalingerne og ens egne evner. Derfor kan 

man sige, at teorien beskæftiger sig med, hvordan man kan overtale individer til at ændre adfærd på 

baggrund af frygtstimuli og kognitive processer (Boer & Seydel, 1996).  

 Dog skal visse faktorer være opfyldt, før man kan benytte sig af overtalelseskommunikatio-

nen, og disse faktorer tager netop udgangspunkt i frygtstimuli og de kognitive processer. Det er dis-

se faktorer, som er baggrunden for brugen af denne teori i nærværende afhandling. Det vil derfor 

blive undersøgt hvilke faktorer, som er medvirkende til, at individer har intention om at ændre ad-

færd, og hvordan disse faktorer kan indgå i et budskab, således at individet vil acceptere de ret-

ningslinjer, som vil medføre, at vedkommende ændrer adfærd. 
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2.3.3 Processerne i teorien 

PMT beskriver, hvordan et individ håndterer en trussel, hvor man har intentionen om enten at ændre 

adfærd ved at forbedre ens sundhed, eller ved at undgå og benægte problemet. Her skal trussel for-

stås som de risici, der er forbundet med ens adfærd, hvilket kan være forringelse af ens helbred eller 

risikoen for, at man dør på grund af ens adfærd (Prentice-Dunn & Rogers, 1986).  

 Denne håndtering af truslen er et resultat af to vurderingsprocesser, som foregår hos forbruge-

ren. Processerne kaldes frygtvurdering, som er baseret på frygten for risiciene og coping-vurdering, 

som er baseret på de kognitive processer. De adfærdsmæssige muligheder bliver evalueret ud fra 

disse processer, og motivationen for at ændre adfærd opstår først, når vurderingen har fundet sted. 

Beskyttelsesmotivationen og derved intentionen om at ændre adfærd, er resultatet af frygt- og co-

ping-vurderingen (Prentice-Dunn & Rogers, 1986).  

 Frygtvurderingen omhandler både alvoren af adfærden samt sårbarheden for situationen. 

Hermed estimeres risikoen for, at man bliver udsat for en sygdom eller en anden negativ konse-

kvens, samt hvor alvorlige de negative konsekvenser vurderes til. Frygtvurdering fokuserer på, hvad 

der er årsag til, at adfærden udgør en trussel for ens eget helbred eller ens omgivelser, og hvorledes 

dette øger eller mindsker sandsynligheden for, at man udfører adfærden, der vil være dårlig for en. 

Coping-vurdering omhandler både individets forventninger til, hvad der kan gøres for at fjerne trus-

len, som ens adfærd er skyld i, såvel som ens egen evne til at ændre adfærden. Her fokuseres der på 

individets evne til at håndtere og forhindre de negative konsekvenser, som truslen omhandler (Boer 

& Seydel, 1996). 

 Reaktionen på disse to vurderingsprocesser resulterer i intentionen om at udføre enten en 

adaptiv respons eller en maladaptiv respons. Det vil sige, at det resulterer i intentionen om at udføre 

en bestemt form for adfærd. Den adaptive respons relaterer sig til beskyttelsesmotivation, hvor man 

udfører adfærd for at beskytte sig selv mod adfærdstrusler, eller sagt på en anden måde, man udvi-

ser adfærd, som er god for en selv. Den maladaptive respons er den respons, hvormed individet sæt-

ter sig i en sundhedsrisiko og udfører en adfærd, som kan have negative konsekvenser (for eksem-

pel rygning) eller fraværet af adfærd, som også kan have negative konsekvenser (for eksempel at 

undgå brystkræftscreening som ville kunne føre til at man ikke opdagede brystkræft i tide) 

(Luszczynska & Schwarzer, 2003). På baggrund af de valgte adfærd vedrørende rygning, alkohol og 

kørsel, ønskes der, at individerne udfører en adfærd, som vil beskytte dem.
22
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 http://www.strategic-planet.com/2012/12/protection-motivation-theory/ 
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2.3.4 Faktorerne i Protection Motivation Theory 

PMT siger, at intentionen om at beskytte sig selv (den adfærdsmæssige intention, som er afgørende 

for ens adfærd) afhænger af fire faktorer. Disse faktorer er derved baggrunden for et individs ad-

færdsændring, da vægtningen af faktorerne vil have betydning for intentionen til adfærden. Denne 

vægtning er individuel, hvilket kan vanskeliggøre forudsigelsen af adfærdsintentionen.  

1)  The perceived severity 

2)  The perceived probability 

3)  The response efficacy 

4)  The self-efficacy   

Disse faktorer indgår i de forskellige vurderingsprocesser, og det er disse faktorer, der tages ud-

gangspunkt i forhold til at undersøge, hvad der motiverer individer til en adfærdsintention. 

Frygtvurderingen består af faktorerne perceived severity og perceived probability. Faktoren percei-

ved severity henviser til hvor alvorlig et individ mener, at den negative konsekvens af adfærden er. 

Et eksempel kan være, hvor alvorlig og farlig, man tror, en sygdom grundet rygning kan være. Per-

ceived probability forklarer, om individer mener, der er en sandsynlighed for, at ens adfærd vil have 

et negativt udfald, samt hvor udsat man er for denne negative konsekvens (Boer & Seydel, 1996).  

 Coping-vurderingen består af faktorerne response efficacy og self-efficacy. Response efficacy 

referer til et individs positive eller negative forventninger om at følge og udføre anvisningerne om 
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at ændre adfærden, som kan føre til, at individet undgår de negative konsekvenser. Her vurderes de 

mulige konsekvenser og forventninger af en given adfærd, og er derfor defineret som en kognitiv 

proces. Hvis et individ har positive forventninger til udfaldet, bør forventningerne også være betyd-

ningsfulde for personen, og dermed øge chancen for, at individet ændrer adfærd. Hvis forventnin-

gerne derimod ikke opfattes som værdifulde for individet, vil vedkommende formentlig ikke handle 

(Prentice-Dunn & Rogers, 1986). Hvis eksempelvis en person forventer, at et rygestop vil forbedre 

hans helbred, vil han være mere motiveret til at stoppe med at ryge. 

 Self-efficacy er overbevisningen om ens egen evne til at udføre de anbefalede handlingslinjer 

succesfuldt og kan beskrives som opfattede evne. Denne faktor anses som en af de vigtigste i for-

hold til en adfærdsændring, da ens egen opfattelse af hvad man kan, vil have en stor påvirkning på, 

om man ændrer adfærd (Maddux & Rogers, 1983). Albert Bandura har arbejdet med begrebet self-

efficacy, som refererer til et individs tillid til egne evner til at praktisere en bestemt adfærd. Hvis et 

individ har en høj self-efficacy, betyder det, at personen har styr på de situationer, vedkommende 

befinder sig i, og ligeledes de handlinger, som vedkommende skal udføre. Hvis en person ikke tror 

på, at han kan handle eller ændre sig, vil det være meget svært at opnå en adfærdsændring. Det ses 

derfor som en meget vigtig determinant for adfærdsændring. Self-efficacy påvirkes af fire faktorer; 

erfaring med lignende situationer, modelindlæring (social sammenligning, hvorved man sammen-

ligner sig selv med andre), påvirkning fra andre samt følelsesmæssig tilstand. Disse fire faktorer 

påvirker, om et individ har troen på, at han kan udføre en bestemt adfærd og vil derved også have 

en påvirkning på individets intention til en adfærdsændring (Bandura, 1997).  

2.3.5 Kritik af Protection Motivation Theory 

Kritikken af PMT tager udgangspunkt i, at teorien antager, at individer agerer rationelt. Dog er dette 

ikke nødvendigvis tilfældet for alle, da det kan afhænge af situationen, som man befinder sig i, 

hvordan man vil agere (Schwarzer, 1992). Et andet kritikpunkt ved modellen er årsagssammenhæng 

blandt de forskellige faktorer, som forklarer intentionen til at udvise en bestemt form for adfærd. 

Der mangler en sammenhæng mellem faktorerne, da nogle faktorer ligger til grund for andre for at 

kunne forudsige adfærden. For eksempel nævnes der, at self-efficacy er et af de vigtigste elementer 

til at forklare adfærden. Dog vil det resultere i, at perceived severity får mindre betydning for at 

forklare intentionen, og dette bør ikke være tilfældet, da der vil/bør være en kausalitet mellem alle 

faktorerne. Det bør netop overvejes, hvordan disse faktorer hænger sammen og påvirker hinanden 

på grund af kausaliteten, så den ene faktor ikke udelukker den anden (Conner & P, 1996). Derud-

over inddrager modellen ikke sociale og miljømæssige faktorer, som eventuelt vil kunne have en 
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indflydelse på, hvorledes et individ bearbejder information. Når det drejer sig om sundhedstrusler, 

vil bl.a. sociale aspekter kunne have en stor påvirkning på individet. Til sidst er PMT blevet kritise-

ret af Schwarzer for ikke at håndtere hvorledes attituder muligvis kan ændre sig, hvilket kan have en 

indvirkning på intentionen og i sidste ende den adfærd, som man udfører (Schwarzer, 1992).  

 

2.3.6 Relevans for problemstillingen 

PMT kan bruges til at forstå og påvirke adfærd, og i dag bruges denne teori ofte i forbindelse med 

sundhedsrelateret adfærd (Stainback & Rogers, 1983). Man kan bl.a. bruge teorien til at undersøge, 

hvordan alkoholforbrug kan reduceres ved at bruge overbevisende budskaber til at beskrive de ube-

hagelige konsekvenser ved et massivt alkoholforbrug. Dette vil ligeledes kunne bruges på anden 

adfærd end alkohol. Her vil man få mulighed for at undersøge, hvordan forbrugere vil håndtere en 

sundhedstrussel, samt hvorvidt deres intention om at ændre adfærd vil ændres. Her vil adfærdsin-

tention være afhængig af de fire beskrevne faktorer og derfor påvirke adfærden, hvilket kan være 

med til at påvirke, hvordan budskabet skal udformes. Teorien er dog ikke begrænset til sundheds-

mæssig adfærd, men kan inddrages på andre områder, hvor man prøver at forhindre risikofyldt ad-

færd (Glendon & Walker, 2013). Her vil man netop kigge på truslen ved ens nuværende adfærd, 

hvordan man selv opfatter denne trussel, og hvordan den kan forhindres. Derfor vil teorien også væ-

re anvendelig for at ændre adfærden i trafikken, da denne adfærd ligeledes kan skabe negative kon-

sekvenser, hvor det er nødvendigt at undersøge de forskellige faktorer, som ligger bag ved den på-

gældende adfærd; kørsel over fartgrænserne. Overtalelseskommunikation kan hermed tages i brug 

for at få individer til at ændre adfærd.  

 Herudover kan PMT kædes sammen med TPB, da begge teorier fokuserer på adfærdsintenti-

onen, blot med to forskellige tilgangsvinkler, som supplerer hinanden. Ligeledes inddrager teorierne 

det samme element omkring troen på, at man har evnen til at ændre adfærd, hvor TPB inddrager 

PBC og PMT inddrager self-efficacy.   
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Kapitel 3 - Metodeafsnit 

Dataindsamlingen i vores projekt vil foregå ved hjælp af forskellige metoder, som blev præsenteret 

i afsnittet om metodetriangulering. Der lægges ud med en kvalitativ pilotundersøgelse, hvor en ef-

terfølgende kvantitativ undersøgelse tager udgangspunkt i denne. 

3.1 Kvalitativ metode 

Kvalitative metoder er forskellige tilgange, som benyttes til at opnå en forståelse for individers 

holdninger, præferencer og adfærd. Formålet med disse typer metoder er ofte eksplorativt, forstået 

således at man primært arbejder udforskende, hvor man på forhånd har opnået indsigt i diverse teo-

rier om emnet, i denne afhandlings tilfælde adfærdsteori. Herefter vil man via empiriindsamling re-

gistrere forskellige observationer og individers subjektive observationer af emnet. Den kvalitative 

metode er fleksibel, hvis man undervejs opdager nye og interessante informationer, som gør, at man 

vil udforske og belyse disse yderligere. De kvalitative metoder bruges ofte, når man mangler forud-

gående indsigt i undersøgelsesfeltet (Kvale, 1994). Derudover kan kvalitative metoder være elabo-

rative, hvilket betyder, at selvom teorierne som udgangspunkt danner grundlag for dataindsamlin-

gen, kan dataindsamlingen ligeledes bidrage til teorierne og dermed udvikle disse. Man ønsker 

dermed at undersøge forskellige interessante og relevante emner inden for vores problemstilling 

(Kvale, 1994). 

3.1.1 Dybdeinterview 

 Vi ønsker at beskæftige os med det åbne interview, som også betegnes det personlige dybde-

interview. Larsen (2010) nævner, at dybdeinterviewet ofte benyttes for at få en dybere forståelse af 

en persons adfærd, motiver og personlighed. For at kunne gennemføre selve interviewet og spørge 

ind til konkrete problemstillinger, således man får de svar man leder efter, skal det klargøres, hvad 

man gerne vil have ud af selve interviewet (Larsen, 2010). 

 Grunden til at vi benytter os af dybdeinterviews er for at undersøge, hvordan de interviewede 

motiveres til at ændre adfærd, og hvilke faktorer og motiver, der gør udslag for denne adfærdsæn-

dring. Til dette benyttes en interviewguide, som er baseret på vores teoretiske perspektiv om indivi-

ders adfærd, samt intentionen om ændringen af adfærden. I forhold til at benytte sig af et teoretisk 

udgangspunkt før udførelsen af ens kvalitative undersøgelser, siger Kvale (1994): ”Hvis de (teoreti-

ske indgangsvinkler) først introduceres på analysestadiet, efter at interviewene er foretaget, vil man 

måske mangle de relevante informationer til de teoretiske fortolkninger.” Vi vælger derfor at udar-

bejde vores interviewguide på baggrund af de teoretiske begreber for at sikre os, at vi ikke mangler 
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at inddrage områder, som vil være relevante for vores problemstilling og den videre analyse. Dyb-

deinterviewet har, som alle andre metoder, sine fordele og ulemper, hvilket der skal tages højde for. 

Det, at respondenten er i fokus, giver mere tid til den enkelte, og han kan udtrykke og konkretisere 

sine tanker og holdninger til diverse emner. Derudover er der tid til at få detaljeret viden, og da der i 

denne situation kan være tale om følsomme emner, vil den interviewede måske føle sig tryggere ved 

at være alene med intervieweren, i forhold til ved eksempelvis et gruppeinterview. Der er dog også 

ulemper ved dybdeinterviewet. Det kan blandt andet være svært at generalisere på baggrund af sva-

rene, og ligeledes er den ikke statistisk pålidelig (Marshall & Rossmann, 1999). Formålet med in-

terviewene er ment som en indledende metode til det kvantitative spørgeskema, hvormed vi mener, 

at ulemperne ikke anses som alvorlige. 

 I denne afhandling bruger vi det kvalitative interview til at opnå en forståelsesramme af de 

interviewedes verden, samt deres holdning til de tre emner rygning, alkohol og det at køre for 

stærkt. Formålet med vores dybdeinterviews vil derfor være at belyse de teoretiske begreber og få 

svar på disse vinkler fra de interviewede, og hermed sikre os, at vi får spurgt ind til disse på en fyl-

destgørende og relevant måde. Vi skal derfor sikre os, at spørgsmålene er udarbejdet på et forståe-

ligt sprog uden videnskabelige begreber, så de interviewede forstår spørgsmålene, som bliver stillet 

i henhold til interviewguiden (Kvale, 1994). Vi skal sikre os, at teorien er loyalt behandlet, og at de 

interviewede forstår teorien. Dette ønskes, da dybdeinterviewene skal ses som en kvalitativ, eksplo-

rativ pilotundersøgelse med den hensigt, at der på baggrund af disse spørgsmål og resultater fra de 

interviewede kan formuleres valide og retvisende spørgsmål, som efterfølgende skal kunne kvanti-

ficeres. Ligeledes er det vigtigt at undersøge de interviewedes motiver for en adfærdsændring, da 

der eventuelt vil skulle tilpasses spørgsmål og formuleringer på baggrund af svarene, da de inter-

viewede eventuelt kan forstå spørgsmålene anderledes, end hvad der var tiltænkt. Herudover afprø-

ver vi forskellige skalaer, således at vi ved, om de er brugbare i den kvantitative analyse. Dette gø-

res for at sikre, at de interviewede ikke føler, de mangler svarmuligheder på skalaen, samt at 

spørgsmålet giver mening at svare på ud fra den benyttede skala (Bilag 3). 

 Vi har på forhånd udvalgt personer på baggrund af deres nuværende adfærd. Her har vi for-

søgt at udvælge personer, som både var i forskellige aldersgrupper og udøvede enten en, to eller alle 

tre slags adfærd. Derudover har vi også inddraget længden på deres uddannelse som et udvælgel-

seskriterium, dog ikke det overskyggende. Hermed har vi informanter, som varierer fra 24-59 år 

med forskellig længde uddannelse, bopæl og køn. De interviewede er dermed subjektivt udvalgt 
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med diverse kriterier som retningsvisende. Dermed får vi spurgt ind til diverse faktorer til de tre 

slags adfærd på baggrund af svarene.  

 På forhånd havde vi ikke endeligt besluttet, hvor mange personer, vi ville interviewe, da dette 

afhænger af, hvornår der ikke længere bidrages med ny viden. Dette punkt nåede vi efter 8 inter-

views, hvorefter der ikke blev bidraget med yderligere indsigt. 

3.1.2 Reliabilitet og validitet - kvalitativ metode 

Reliabilitet, også betegnet som målingens pålidelighed, beskriver hvor stabile de udførte målinger 

er, og om man kan stole på de svar, som de interviewede giver (Brinkmann, 2014). Dybdeinter-

viewene bliver inddraget for at opnå en forståelse for informanternes subjektive meninger, og hvor-

for de startede med adfærden, og hvad der ville motivere dem til at ændre den. Dermed er det per-

sonlige holdninger, de interviewede ytrer, og hvis interviewene foretages af andre, vil man eventuelt 

ikke ende op med samme data. Derfor er vi bevidste om reliabiliteten ved interviewene. Dette prø-

ver vi at imødekomme med udgangspunkt i interviewguiden, hvor vi forsøger at skabe en ensartet 

struktur i interviewene, hvor der vil blive spurgt ind til de samme områder og spørgsmål ved hvert 

interview, hvilket er med til at sikre reliabilitet (Kvale, 1994).    

 Transskribering af interviewene er fortaget i henhold til at de vigtigste udsagn, holdninger og 

udtryk er noteret for at skabe overblik over interviewene (Bilag 4). 

 Validitet, målingernes gyldighed, siger noget om, hvorvidt der rent faktisk bliver målt, hvad 

det var hensigten i interviewene, da afvigelser fra sandheden ofte kan finde sted, især hvis man 

spørger ind til lidt mere følsomme emner (Brinkmann, 2014). For at sikre validiteten i de kvalitative 

interviews, så forudsættes det, at der eksisterer en objektiv sandhed, som kan observeres, hvormed 

man afdækker de interviewedes holdninger, hvilket er i tråd med den positivistiske tilgang. Vi vil 

være meget opmærksomme på vores egen rolle i interviewet for ikke at indgå som en potentiel fejl-

kilde via den interaktion vi har med den interviewede. Her forsøger vi at agere så objektive som 

muligt, både via toneleje og kropssprog.  

 Der arbejdes ud fra interviewguiden, som benyttes til at sikre validitet, da denne er med til at 

sikre, at vi får målt det, vi gerne vil undersøge. For at sikre validitet skal formålet gøres klart for de 

interviewede personer (Kvale, 1994). Dette gøres i starten at interviewet, således at vi sikrer os, at 

de er klar over, hvad det er, vi gerne vil have svar på. Ligeledes er selve formuleringerne af 

spørgsmålene med til at sikre validitet, da disse gøres konkrete og forståelige, så de interviewede 

ikke bliver i tvivl om, hvad de skal svare på.  
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3.1.3 Interviewguide 

Til de dybdegående interviews har vi udformet en interviewguide, som vil bruges som reference-

ramme og vejledende retningslinjer (Bilag 3). Vi gør i starten af interviewet opmærksom på, at den 

interviewede må sige til, hvis der er noget, som ikke er tydeligt nok og ellers generelt spørge og 

sætte spørgsmålstegn ved formuleringerne, da vi som tidligere nævnt også bruger de dybdegående 

interviews som udgangspunkt for den kvantitative undersøgelse. 

 En af os vil være primær interviewer og stille spørgsmål, mens den anden er observatør og 

kan stille opfølgende spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Herudover vil observatøren notere, hvis der 

er noget specifikt i den interviewedes kropssprog, tonefald eller lignende, som ikke kan opfanges 

gennem diktafonen.
23

 Dette er vigtigt, da man gennem indirekte sprog kan aflæse om respondenten 

føler sig tilpas, nervøs eller lignende. Da vi arbejder med følsomme emner, hvor respondenten udfø-

rer en adfærd, som eventuelt ikke er velanset af samfundet, kan informanten måske være tilbage-

holdende i forhold til at dele oplysninger, f.eks. om et højt alkoholforbrug. Et eksempel på et føl-

somt spørgsmål i relation til et for højt alkoholforbrug kunne være ”Hvor ofte drikker du og hvor 

mange genstande på en uge?”  

 Vores tilgang vil være at forsøge at virke så neutrale som muligt, men dog med ovenstående i 

mente, da vi således stadig er bevidste om vores egen tilstedeværelse i interviewet. Dog vil spørgs-

målene blive formuleret i en så vidt muligt neutral tone, der derved ikke påvirker den interviewedes 

svar i en bestemt retning. Derudover vil vi forsøge at være bevidste om vores kropssprog, som ikke 

må være for lukket (krydsede arme og ben), men i stedet tilpasset efter informantens eget krops-

sprog.  

 Interviewet er formet som et semistruktureret interview, hvor der stilles åbne spørgsmål 

(Brinkmann, 2014), således at de interviewede kan reflektere og besvare spørgsmålene, som de vil, 

hvilket også giver en større tryghedsfornemmelse. Et eksempel på et åbent spørgsmål er ”Hvilke 

faktorer tror du er medvirkende til at personer ryger?” På denne måde giver vi ro og plads til infor-

manten, som dermed har mulighed for selv at reflektere over svaret, og herefter kan vi komme med 

opfølgende spørgsmål til, hvad de eventuelt lige har sagt. Denne metode giver også de interviewede 

plads til at gøre det på egne præmisser, hvilket igen giver tryggere rammer. Derudover kan vi gen-

nem det semistrukturerede interview spørge ind til årsagerne til, at den interviewede udfører den 

pågældende adfærd, som vi undersøger.  
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 http://www.socialstyrelsen.dk/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynskonsulenter/handbog-til-socialtilsyn/metoder-og-

redskaber/indhentning-og-bearbejdning-af-oplysninger/interview  

http://www.socialstyrelsen.dk/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynskonsulenter/handbog-til-socialtilsyn/metoder-og-redskaber/indhentning-og-bearbejdning-af-oplysninger/interview
http://www.socialstyrelsen.dk/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynskonsulenter/handbog-til-socialtilsyn/metoder-og-redskaber/indhentning-og-bearbejdning-af-oplysninger/interview
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3.1.4 Resultatformidling af de kvalitative interviews 

Som tidligere beskrevet har tilgangen til den kvalitative undersøgelse været dybdeinterviews for at 

få de underliggende bevæggrunde for, hvorfor de interviewede ryger, drikker for meget og kører for 

stærkt, samt hvad der kan påvirke de interviewede til en ændring af intentionen og på sigt en even-

tuel adfærdsændring. Vi er meget bevidste om, at vi har udvalgt informanterne, og det dermed er 

vores subjektive valg at benytte denne udvælgelsesmetode. Disse svar har dannet grobund for ud-

formning af den kvantitative metode. Dog har de kvalitative interviews også belæg for at indgå i 

analysen, da de både uddyber de kvantitative data med kommentarer og lignende, samt supplerer 

den kvantitative tankegang. Nedenfor bliver resultaterne for de kvalitative interviews beskrevet, da 

disse er nødvendige at få klarlagt, inden der kan fortsættes med den kvantitative metode.  

 På forhånd vidste vi ikke om de interviewede havde intention om en eventuel adfærdsændring 

eller allerede var i gang med at ændre adfærd. Personerne kendte på forhånd formålet med inter-

viewet, men ellers havde vi ikke uddybet oplægget, da vi gerne ville have de interviewedes umid-

delbare holdning og tanker om diverse emner. De fleste af interviewene foregik hjemme hos den 

interviewede, så de følte sig trygge og var i vante rammer. Flere af de interviewede røg eksempelvis 

under interviewet, hvormed de indikerede, at de følte sig godt tilpas, da de ikke ændrede adfærd, 

fordi vi eksempelvis spurgte ind til rygning. Mange af de interviewede lavede sjov under interview-

ene, hvilket også indikerer, at de følte sig godt tilpas. Således kunne de snakke frit og undgå at hol-

de eventuelle tabubelagte holdninger tilbage.  

 

Der henvises til bilag 4 og den vedlagte Cd-rom med lydfiler for de kvalitative interviews.  

Oversigt over interview personernes adfærd og holdninger:   

 Rygning Alkohol Kørsel 

Informant 1  X X X 

Informant 2 X X X 

Informant 3  X X X 

Informant 4  X  X 

Informant 5  X X  

Informant 6  X   

Informant 7    X X 

Informant 8  X X  X 
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3.1.4.1 Resultater: rygning  

Vi har interviewet syv personer om rygning, hvoraf fem ryger, og de resterende to var for at høre 

holdningen til rygning fra ikke-rygeres perspektiv. Fire ud af fem af de interviewede indikerer, at de 

gerne vil stoppe, hvoraf tre af disse endnu ikke har fastlagt tidspunktet. Den sidste, som gerne vil 

stoppe, indikerer lidt gennem sine udtalelser, at hun har givet op, da hun gennem tidligere forsøg 

har fået det så psykisk dårligt efter 6-7 måneder, at hun ikke tror, det er et realistisk mål. Dog har 

hun stadig en intention om at stoppe. Derudover er hun også den ældste, og den, der har røget i 

længst tid, hvorfor rygning er en stærkt indgroet vane hos hende. De øvrige interviewede beretter, at 

de gerne vil stoppe, når de eksempelvis skal have børn senere hen i livet, hvilket vil ses som en mo-

tivation.  

 Den informant, som ikke har intention om at ændre adfærd, kan ikke forestille sig, at der vil 

være nogle faktorer, som kunne få ham til at stoppe. Han har tidligere været stoppet i et halvt år, 

hvor det var fra den ene dag til den anden. Dette var pga. et væddemål med andre rygere, hvor han 

ikke ville tabe ansigt. Det var derfor ikke lysten, som drev værket, og den interviewede indikerer, at 

lysten skal være der. Man skal have lysten til at stoppe og gøre det af egen fri vilje, hvilket bakkes 

op af de resterende rygeres udtalelser. Han begyndte efterfølgende atter at ryge, da han ikke var mo-

tiveret til at stoppe og syntes i øvrigt, at det var hyggeligt til fester. Vinderen af væddemålet vandt 

desuden en pakke cigaretter, hvilket viser, at væddemålet var en anelse ironisk, selvom intentionen 

var god. Den interviewede beskriver imidlertid, at selvom han alligevel ikke vil stoppe, kunne han 

overveje at skære ned på de ca. 30 cigaretter om dagen, som han ryger. Dette ville bl.a. være med-

virkende til en bedre kondition. Denne informant har røget, siden han var ca. 10 år.  

 De interviewede beretter hvad de forbinder med rygning, og hvorfor de ryger. Disse spørgs-

mål er vigtige for at forstå, hvad der ligger til grund for deres adfærd. De fleste siger, at de finder 

det hyggeligt, at det giver ro i stressede situationer og giver en behagelig følelse. De ved alle, at det 

er usundt og sundhedsskadeligt. Ydermere taler de meget om, at det er et individuelt valg, og at in-

gen skal diktere, hvad de skal og ikke skal, selvom det ikke er sundt for dem. Flere af de interview-

ede påpeger, at slik eksempelvis også er usundt, men føler ikke, at der er samme pres på overvægti-

ge mennesker og at de jagtes på samme måde. Alle rygerne føler, at det er blevet for meget med den 

hetz, der køres mod rygere, hvor bl.a. rygelovens indtog og diverse andre skærpelser og restriktio-

ner spiller ind. Flere kalder det en heksejagt, hvor de mener, at ikke-rygere burde blande sig uden-

om, eftersom det er et individuelt valg, som de har truffet. Derudover fremhæver de interviewede, at 

denne hetz dog skaber et lille stærkt socialt sammenhold mellem rygerne. Mentaliteten ”os mod 
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dem” kommer til udtryk. Denne jagt på rygerne, samt skræmmekampagners indtog og voldsomme 

billeder på pakkerne med rygerlunger, dårlige tænder osv., medvirker til, at flere bliver mere stædi-

ge omkring deres ret til at ryge. De vil ikke have fortalt, hvad de bør og skal gøre. Som en infor-

mant fortæller: ”Jeg bliver mentalt 4 år og stædig.”  

 Overordnet set er informanternes syn på rygning, at det er ens eget valg og at man skal selv 

bestemme, hvornår man vil stoppe, hvilket ikke skal dikteres af en rygelov eller lignende. De inter-

viewede er bekendte med konsekvenserne og tager et bevidst valg hver gang, de tænder en cigaret. 

Det at få børn og hvis andre venner eventuelt stoppede samtidig, kunne påvirke nogle af de inter-

viewede til at stoppe.  

 

3.1.4.2 Resultater: alkohol 

Der er i alt blevet interviewet seks personer i forhold til alkohol. Fire individer overholder ikke 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 7 genstande for kvinder og 14 for mænd om ugen. Heraf er der 

nogle af de interviewede, som kun drikker over anbefalingerne en gang imellem, men disse er sta-

dig medtaget for at vise det brede spekter af informanterne. 

 Fire af de interviewede drikker ofte over anbefalingerne, hvorimod to af dem kun gør det en 

gang imellem. Dog siger de interviewede, at de overordnet set har et fornuftigt forhold til alkohol. 

Deres udtalelser afslører, at de ikke føler sig afhængige af alkohol og godt kan skære ned, hvis de 

havde lysten. En af de interviewede spøger dog med, at både han og hans omgangskreds er dybt al-

koholiserede, men mener dog sagtens, at han kan skære ned, hvis han havde lyst til det.  

 De interviewede påpeger, at der i Danmark igennem længere tid er skabt en meget alkoholise-

ret kultur, hvor alkohol er blevet et fast weekendritual for mange, og en gang imellem ikke kun i 

weekenderne. Danskerne drikker til alt: koncerter, højtider, festligheder, fejringer osv. Dette anser 

de interviewede som værende en smule problematisk, men deltager stadig i at drikke, da man gerne 

vil være en del af det sociale.  De fleste mener dog godt, at de ville kunne sige nej tak, selvom alko-

hol er inkorporeret i den danske kultur. At sige nej tak til alkohol, er noget, som er kommet med 

alderen. En af de interviewede påpeger, at han ikke drikker så meget som for fem år siden. En an-

den på samme alder, siger at han for fem år siden var med til at presse andre til at drikke, da man 

dengang ikke accepterede et nej, mens det er blevet mere i orden for ham og hans omgangskreds at 

sige nej tak, hvilket han tilskriver alderen. De fleste påpeger nemlig, at de ”unge” har en tendens til 

at skulle overgå hinanden og drikke mere og mere, hvormed de presser hinanden. De interviewede 

påpeger det dog stadig som værende et problem i nogle kredse, hvor alderen er højere, at flere 
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grunde ikke accepteres som gyldige for ikke at drikke. Eksempelvis påpeger en, at graviditet og det 

at man er i bil anses som gyldige grunde, hvorimod det at have en aftale dagen efter ikke anses som 

en gyldig grund. En af de interviewede fortæller, at en kollega var blevet syg og derfor ikke måtte 

drikke alkohol. Hver gang skulle han fortælle om sin sygdom, ellers blev det ikke accepteret, at han 

ikke drak.  

 Konsekvenserne ved alkohol anses ikke lige så alvorlige som ved rygning og kørsel, og der-

udover afslører interviewene, at de interviewede ikke forventer at få en sygdom på grund af et for 

højt alkoholforbrug. Dette hænger sammen med, at langt de fleste vil nedsætte deres forbrug, når 

der kommer andre forpligtelser ind i billedet, hvor børn igen påpeges som en vigtig faktor. Dog vil 

en anbefaling fra en læge om ikke at indtage alkohol også have en effekt her og nu, men de inter-

viewede mener ikke deres forbrug er så slemt, at dette vil være relevant. Selvom de drikker mere 

end de anbefalede genstande om ugen, mener de interviewede ikke, at konsekvenserne er alvorlige, 

selvom de gør det ofte. De anser det alle som en del af noget socialt, og ingen ville sidde derhjem-

me og drikke mange genstande alene, dog måske en øl eller et glas rødvin. En person påpeger, at 

hun bedre kan styre at sige nej til alkohol, hvorimod rygning har gjort hende mere afhængig. Selv-

om hendes far er død pga. rygning, så har hendes alkoholiske mors påvirkning været større. 

 De interviewede siger, at hvis den nærmeste omgangskreds påpeger, at man har et problem og 

dermed kritiserer forbruget af alkohol, så vil man sænke det. Dog mener de, at de fleste i deres om-

gangskreds drikker lige så meget og ofte mere end de selv gør, hvilket gør, at dette ikke vil fore-

komme.  

 

3.1.4.3 Resultater: kørsel 

Der er blevet interviewet seks personer omkring kørsel, og de har alle prøvet at køre for stærkt. Det 

er et bredt udvalg af personer, hvor der både er nogle, som kører for stærkt, hver gang de kører bil, 

og nogle der kun en gang imellem kører for stærkt. Derudover er der informanter, som kører hver 

dag, og nogle som blot kører et par gange om året. Af dem som kører begrænset afspejles der også 

en nervøsitet, som ikke rigtig kommer til syne hos dem, som kører dagligt. Dog opnår de daglige 

bilister selvfølgelig også en rutine, som afspejler sig i deres opfattede sikkerhed omkring deres kør-

sel.  

 Overordnet set mener de interviewede, at de kører fint, også selv om de kører over de tilladte 

hastighedsbegrænsninger. Flere af dem fremhæver, at medpassagerer har udtalt, at de følte sig tryg-
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ge, og at de har fået ros for deres kørsel. Hermed indikerer informanterne, at de anser sig selv som 

dygtige bilister, da de tager rosen til sig og gerne udtrykker den over for os.  

 Det brede udvalg af bilister kommer også til udtryk, da en af de interviewede udtrykker hen-

des nervøsitet for at køre bil. Hun bliver kaldt mormorbilist, fordi hun ikke vil køre stærkt, og hun 

vil hellere køre langsommere end det tilladte, hvis ikke hun føler sig tryg ved situationen. Hun kører 

sjældent og hader at køre bil. Hun stoler ikke på andre bilister i trafikken, hvilket faktisk er en gene-

rel holdning hos de interviewede. Ingen af informanterne stoler på andre end sig selv i trafikken og 

gav endvidere udtryk for, at der findes mange ”idiotiske bilister” på vejene.  

 Af de informanter, som føler sig mere sikre på vejen, er der også en overordnet holdning, at 

det er i orden at køre lidt for stærkt, f.eks. 5-10 km mere i timen mere end det tilladte. Hvis man ek-

sempelvis kører 50 km mere i timen end det tilladte, er man uforsvarlig, og de interviewede ville 

være forargede over andres kørsel. En af interviewede beretter, at han har skældt en taxachauffør ud 

for at køre 100 km i timen på Istedgade, da han følte, at taxachaufføren udsatte ham og andre men-

nesker for fare, hvilket medførte, at han måtte reagere. Dette indikerer også, at de interviewede 

tænker over forholdene, og hvor der kan køres hurtigere end det tilladte. De beretter også, at så læn-

ge man kører efter forholdene er det i orden at køre lidt for stærkt, f.eks. hvis der er gode oversigts-

forhold og plads til det.  

 Der er stor enighed blandt de interviewede om, at de vil blive påvirket af kritik fra medpassa-

gerer, men primært i situationen, hvor de i så fald vil køre langsommere. Den interviewede, som 

hader at køre for stærkt, vil stadig tage kritikken til sig, men mener ikke det vil være kritik på grund 

af for høj fart. De interviewede påpeger tillige, at hvis ikke de føler, de har kontrollen, vil de ikke 

køre for stærkt. En af de interviewede påpeger, at han muligvis vil blive påvirket, hvis han møder en 

som minder om ham selv, og som var blevet lam, fordi personen havde været i en ulykke, hvor han 

havde kørt for hurtigt. Sådanne historier vil påvirke.  

3.2 Kvantitativ metode 

I dette afsnit gennemgår vi designet af den kvantitative undersøgelse, hvor vi beskriver, hvilke 

overvejelser, der har været i forbindelse med den kvantitative undersøgelse. Den kvantitative meto-

de, som anvendes, er en spørgeskemaundersøgelse, som tager afsæt i den teoretiske referenceramme 

brugt i den kvalitative metode, samt resultater fra de dybdegående interviews. Spørgeskemaet er 

udformet i SurveyXact (Bilag 5). Overvejelser om opbygningen af spørgeskemaet, herunder måling 

og skalering samt selve metoden vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Formålet med spørge-

skemaundersøgelsen er at indsamle større datamængder fra respondenter, hvor der ud fra forskellige 
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statistiske analyser muligvis kan identificeres årsagssammenhænge mellem adfærdsintentionen hos 

respondenterne, og hvordan disse påvirkes af forskellige faktorer til at ændre adfærd. Dette kan 

hjælpe med at udforme anbefalinger til kampagnerne, således at de relaterer sig til de personer, som 

udviser adfærden (Malhotra & Birks, 2006). 

3.2.1 Måling og skalering 

Med denne spørgeskemaundersøgelse ønskes der at måle, hvilke faktorer der påvirker adfærdsinten-

tionen i forhold til de valgte teoretiske perspektiver inden for alle tre slags adfærd. Derfor er det 

nødvendigt at konstruere spørgeskemaet på en måde, hvorpå det bliver muligt at kunne måle, hvor-

dan de forskellige variable påvirker den afhængige variabel, nemlig adfærdsintentionen.  

Man forsøger at skabe objektive data ved hjælp af måleskaler, hvormed man forsøger at skabe en 

viden og forståelse for forbrugernes verden (Malhotra & Birks, 2006). Der findes fire primære typer 

af måleskalaer, som anvendes i spørgeskemaet (Malhotra & Birks, 2006):  

 

 1. Nominalskala  

 2. Ordinalskala,  

 3. Intervalskala  

 4. Ratioskala.  

 

Det er hovedsagligt intervalskalaen, som anvendes i spørgeskemaet. Den benyttes til at måle på-

virkningen af de forskellige faktorer på adfærdsintentionen i de tre slags adfærd. Ved intervalskala-

en er afstandene mellem talværdierne lige store, dog er nulpunktet ikke fastbestemt. Der anvendes 

kategoriserede skalaer, hvor der i dette spørgeskema er anvendt to forskellige slags fempunkts-

Likert-skalaer. Her tilkendegiver respondenten enten graden af enighed i et givent udsagn, eller 

vurderer i hvor høj grad vedkommende føler, at et givent udsagn passer til sig. Disse skalaer kan 

karakteriseres som non-komparative skalaer, som er kendetegnet ved, at hvert element vurderes 

uafhængigt af de øvrige elementer i undersøgelsen. Intervalskalaen giver gode analysemuligheder 

netop på grund af, at afstanden mellem talværdien er den samme, og den er velanvendt til at måle 

holdninger og adfærd, hvilket også er hensigten med dette spørgeskema (Jensen & Knudsen, 2011). 
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3.2.2 Opbygning af spørgeskemaet 

Metoden anvendt ved spørgeskemaundersøgelser er kendetegnet ved en struktureret opstilling af 

spørgsmålene, hvilket vil sige, at dataindsamlingsprocessen er standardiseret. Derudover kan meto-

den karakteriseres som direkte, da respondenterne er informeret om undersøgelsens formål i form af 

en indledning i spørgeskemaet (Malhotra & Birks, 2006). I konstruktionen af spørgeskemaundersø-

gelsen er der taget højde for de efterfølgende statistiske analyser, hvorfor spørgeskemaet kun består 

af lukkede og strukturerede spørgsmål, som skaber et ensartet spørgeskema hele vejen igennem. 

Derudover skabes der også bedre analysemuligheder, da man slipper for mange forskellige svar ved 

åbne spørgsmål, som kan forstyrre databearbejdningen (Jensen & Knudsen, 2011).   

 Spørgeskemaet tager udgangspunktet i problemstillingen og de tilhørende tre slags adfærd. 

Her er spørgeskemaet inddelt, så spørgsmål til hvert af de pågældende adfærdsmønstre stilles i for-

længelse af hinanden, så der kommer en naturlig overgang, og respondenten ikke skal tage stilling 

til mere end én slags adfærd ad gangen. Her er der inddraget kun de mest relevante spørgsmål i for-

hold til besvarelsen af de forskellige faktorers påvirkning på adfærdsintentionen for at holde spør-

geskemaet på en passende længde, da et for langt spørgeskema vil kunne få respondenter til at falde 

fra. Der sørges dog stadig for, at de forskellige faktorer bliver dækket fyldestgørende, således at de 

kan benyttes i de efterfølgende statistiske analyser.  

 Ved starten på hvert emne inkluderes et spørgsmål, hvor respondenterne skal tilkendegive, 

hvorvidt de udfører adfærden eller ej, hvorved man frasorterer dem, som ikke udviser adfærden. 

Disse vil blive ført videre til næste adfærdsmønster i spørgeskemaet (Malhotra & Birks, 2006). Det-

te gøres, da der ønskes svar og viden fra respondenterne, som netop udviser adfærden. Det er nem-

lig kun dem, som kan udtale sig om, hvordan de kan påvirkes til at ændre deres adfærd. Med hensyn 

til ordvalg undlades der at benytte sig af akademiske og teoretiske begreber, der kan misforstås og 

fortolkes uhensigtsmæssigt af respondenten (Watt, 2008).  

 Som tidligere nævnt anvendes fempunkts-Likert-skaler, hvor der bliver dannet et naturligt 

midtpunkt, så man ikke tvinger respondenten til at tage stilling, da det som udgangspunkt ikke kan 

forventes, at respondenten har en holdning til det pågældende udsagn. Dette gælder også ved svar-

kategorien ”ved ikke”, som er tilføjet ved alle udsagn, da der ikke ønskes tilfældige svar, hvorved 

der bliver nødt til at være udtømmende svarkategorier. Dette er endvidere med til at sikre ensartet-

hed i spørgeskemaet, hvormed man undgår forstyrrelser i dataene (Malhotra & Birks, 2006). Vi har 

valgt at stille spørgsmål angående demografiske variable til sidst, da disse kan antages som lette 

spørgsmål at besvare og hurtigt kan overstås i slutningen af spørgeskemaet, hvor respondenterne 
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måske kan være lidt trætte af at besvare spørgsmål, som kræver en lidt større kognitiv indsats fra 

dem. Dette giver tillige en indikation til respondenten, at spørgeskemaet er overstået, hvilket de ik-

ke havde fået, hvis de demografiske variable placeredes først. 

3.2.3 Indsamlingsmetoden 

Denne spørgeskemaundersøgelse bliver gennemført online, da det anses som den mest effektive 

metode. Det skyldes, at man hurtigt og omkostningsfrit kan nå ud til sine respondenter, hvilket går i 

tråd med de ressourcer, som vi har til rådighed. Spørgeskemaet er blevet distribueret til venner, fa-

milie, medstuderende, kollegaer og bekendte gennem Facebook og e-mail, hvor der er blevet opfor-

dret til at dele spørgeskemaet videre, så man eventuelt kunne håbe på en sneboldeffekt (Malhotra & 

Birks, 2006). Dette anses som en effektiv metode til at nå ud til mange respondenter med forskellige 

demografiske variable, hvor man ligeledes kan indhente store mængder data, som skal bruges i ud-

valgte analyser i SPSS (Wagner, 2010). Dataene bliver anset som dækkende for at kunne svare på 

problemstillingen, da der inddrages respondenter, som netop udfører den adfærd, der ønskes under-

søgt. Derfor bliver det muligt at undersøge sammenhænge mellem adfærdsintentioner, påvirkningen 

på denne intention, hvorved det bliver muligt at anvende denne viden til at udforme informative 

kampagner. 

 En af ulemperne ved at udsende et spørgeskema online er, at respondenterne ikke kan få hjælp 

til at forstå spørgsmålene. Dette kan medføre, at respondenter springer fra undervejs, og derved op-

nås en lavere svarprocent (Malhotra & Birks, 2006). Dette er dog forsøgt undgået ved pilottests. 

Disse pilottests er foretaget for at sikre, at spørgsmålene er forståelige for respondenterne og for at 

selve spørgeskemaets opbygning giver mening for dem. Der er foretaget pilottests, hvor personer 

med og uden kendskab til spørgeskemateknik har deltaget, da dette sikrer en større forståelse af 

spørgsmålene for alle. Dog kan det også være en ulempe ved brugen af online spørgeskemaer, at 

man ikke når ud til personer, som ikke er online, hvilket kan påvirke repræsentativiteten.  

3.2.4 Reliabilitet og validitet – kvantitativ metode 

Det er vigtigt at have forståelse for de problemstillinger, der kan opstå ved vurderingen af kvaliteten 

af data. For at opnå en tilfredsstillende kvalitet er det nødvendigt at sikre sig, at reliabilitet og vali-

ditet bliver opfyldt, især ved holdninger og adfærd, som kan være svære at observere.  

Datamaterialet skal gerne være frit for tilfældige målefejl, da fejl gør det sværere at opnå signifikans 

i de statistiske analyser. For at sikre høj reliabilitet skal man kunne få de samme resultater, hvis man 

foretager spørgeskemaundersøgelsen igen (Jensen & Knudsen, 2011). Der skal derfor ikke være 
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uklarheder omkring forståelsen af spørgsmålene med uklare formuleringer eller benyttelse af aka-

demiske og teoretiske begreber, som kan misforstås af respondenterne. Dette er forsøgt undgået ved 

først at foretage indledende eksplorative dybdeinterviews, hvori de interviewede kunne udtale sig 

om formuleringer og lignende, de ikke forstod. Dermed har vi tilrettet det kvantitative spørgeskema 

efter det kvalitative. Ligeledes er det vigtigt at pointere, at der er blevet foretaget adskillige pilot-

tests af spørgeskemaet for at sikre reliabiliteten (Malhotra & Birks, 2006). En anden reliabilitetsfejl 

kan opstå, hvis man stiller urealistiske forventninger til respondenternes hukommelse, hvor de skal 

genkalde ting, som ligger langt tilbage i hukommelsen. Her kan vi antageligvis afskrive denne slags 

fejl, da spørgsmålene primært er i forhold til faktorer, som påvirker dem i nuet eller eventuelt i 

fremtiden, og dermed skal de ikke genkalde sig mange præcise detaljer fra tidligere. Dette gjorde vi 

dog i den kvalitative, men her havde respondenterne mere tid til at tænke tilbage og kunne bedre 

genkalde sig, eksempelvis hvorfor de startede med at ryge.  

 Validitet, som svarer til målingernes gyldighed, er, om der med vores spørgeskema rent fak-

tisk bliver målt, hvad der er hensigten (Jensen & Knudsen, 2011). Dette skal sikres, da ved diverse 

følsomme emner, som eksempelvis alkohol, kan personer underdrive, hvor meget de drikker, selv-

om spørgeskemaet har sikret fuld anonymitet. Som tidligere beskrevet, så er der foretaget pilottests, 

som har været med til at sikre, at vi via spørgsmålene måler det, vi ønsker at måle. Dette kaldes 

overfladevaliditet. Validitet sikres bl.a. i denne spørgeskemaundersøgelse ved at have flere spørgs-

mål, som dækker det samme emne, hvorved det er muligt at se, hvorvidt svarene stemmer overens. I 

denne spørgeskemaundersøgelse bygger spørgsmålene på forskellige teorier, og derfor vil der kunne 

sikres validitet, hvis målinger stemmer overens med de teorier, som understøtter det pågældende 

begreb. Dette kaldes begrebsvaliditet (Jensen & Knudsen, 2011). 

 Vi er opmærksomme på både reliabiliteten og validitetens problematiseringer og tager højde 

for disse, når vi både analyserer datamaterialet fra både de kvalitative og kvantitative målinger.  

3.2.5 Dataanalyse i SPSS  

Analyseprogrammet SPSS bruges til at analysere data fremkommet via spørgeskemaet. Det kvanti-

tative materiale fra SurveyXact eksporteres til SPSS, hvor der arbejdes videre med statistiske be-

regninger og analyser, samt grafiske fremstillinger. SPSS bruges til at udforme frekvens- og kryds-

tabeller til alle tre slags adfærd, som er baseret på respondenternes svar. Dette bruges til at analysere 

og vurdere, hvilke faktorer der er motiverende for en adfærdsintention og derved bidrager til at be-

svare den overordnede problemformulering. Herudover udformes der faktoranalyser inden for de tre 

slags adfærd, som bidrager til at fremvise strukturelle sammenhænge og underliggende dimensioner 



 

Side 46 af 278 
 

46 Kapitel 3 - Metodeafsnit 

i datamaterialet. Forskellige analyser bidrager alle, på trods af forskelligheden i kompleksitet, til at 

afsløre statistiske sammenhænge og forskelligheder i datamaterialet (Jensen & Knudsen, 2011). 

SPSS bidrager hermed til at afdække statistiske og strukturelle sammenhænge, som antageligvis kan 

bruges til besvarelsen af vores problemformulering. Derudover kan SPSS afsløre forskelligheder på 

tværs af adfærdsmønstre og data, hvilket ligeledes kan bidrage positivt til afklaring af problemstil-

lingen. Der vil herefter blive redegjort for diverse analyseformer og de tilhørende forudsætninger 

samt opfyldelse heraf. 
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Kapitel 4 - Analyse 

4.1 Indledende overvejelser 

Analysen vil indledes med et afsnit, som indeholder beskrivende statistik for at give et overblik over 

datamaterialet i forhold til respondenternes karakteristika. Her inddrages demografiske variable, 

såvel som respondenternes adfærd og adfærdsintention, da dette er relevant for videre analyse. Her-

efter følger et afsnit om repræsentativitet af stikprøven, og hvordan vi forholder os til dette i forhold 

til resultaterne fra analysen. Derefter vil databehandlingen blive beskrevet. Dette omhandler rens af 

data, missing values og lignede, hvilket er nødvendigt at foretage, inden der arbejdes med data i de 

efterfølgende analyser. Herefter følger de statistiske analyser, som udarbejdes med henblik på at 

besvare problemformuleringen, hvor resultaterne rapporteres, analyseres og diskuteres. 

4.2 Beskrivende statistik 

Frekvenstabeller bruges til at få overblik over svarfordelingerne ud fra datamaterialet, hvilket ska-

ber overskuelighed, hvortil vi ligeledes bruger grafisk fremstilling af samme. Der benyttes frekvens-

tabeller, hvilket er en hyppig anvendt metode til at fremstille deskriptive data, hvor man undersøger 

en variabel ad gangen (Malhotra & Birks, 2006). Der stilles ingen krav til skalaniveau, og frekvens-

tabeller kan derved benyttes med både metriske og ikke-metriske skalaer. Derfor vil spørgsmålene, 

som vælges til frekvenstabellerne, alle være egnede til dette. 

 Frekvenstabellerne viser forskellige statistiske svarfordelinger på eksempelvis køn, alder, bo-

pæl, adfærd osv. Her vises frekvensen, hvilket vil sige det konkrete antal, som eksempelvis har sva-

ret, om de er en mand eller kvinde. Ved den totale procentfordeling vises det, hvordan svarene pro-

centvis fordeler sig baseret på det totale svar, mens valide procent er, hvor man har fratrukket mis-

sing values. Dermed bliver den valide procent, antal besvarelser minus antal missing values. Til 

sidst vises den kumulative procentfordeling af de valide svar, hvormed man sammenlægger de vali-

de svarprocenter efterhånden (Jensen & Knudsen, 2011). Frekvenstabellerne i denne afhandling ta-

ger udgangspunkt i de valide svarprocenter, og ud fra dette beskrives og analyseres data i frekvens-

tabellerne for de tre adfærdsmønstre.  
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4.2.1 Frekvenstabeller 

Der ses at, at der er over 100 respondenter, som henholdsvis ryger, drikker over Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger eller kører for hurtigt. Det var et ønskeligt mål at have over 100 respondenter, som ud-

fører den pågældende adfærd, da et højere antal af respondenter øger validiteten af data. Dog er der 

færrest respondenter, som ryger. Der er 107 respondenter, som ryger, hvor der inden for de andre 

adfærdsmønstre er over 300 udøvende respondenter (Bilag 6). 

 

 

 

Der er herudover en relativ høj intention om at ændre adfærden inden for både rygning og kørsel, 

henholdsvis på ca. 72 % og 80 %. Der ses, at omkring 40 % af rygerne ønsker at stoppe med at ry-

ge, men ikke på et fastlagt tidspunkt. Dette kan eventuelt have indvirkning på svarene til hvilke va-

riable, der påvirker intentionen om at stoppe, da de muligvis ikke anser nogle variable som betyd-

ningsfulde i deres nuværende situation. Med hensyn til alkohol er intentionen om at sænke sit alko-

holforbrug kun på omkring 20 %. Dette kan have betydning for de efterfølgende analyser, da det 

derved kan påvirke de variable, som har betydning for adfærdsintentionen, hvis personerne netop 

ikke har intention om at ændre deres adfærd i forhold til alkohol. Der vil dog med udgangspunkt i 

vores analyser stadig være mulighed for at identificere hvilke variable, som påvirker adfærdsinten-

Adfærd

Rygning 107

Alkohol 371

Kørsel 369
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tionen, da der arbejdes med forskellen blandt de respondenter som har intentionen om at sænke de-

res alkoholforbrug, og dem, som ikke har. 

 

 

 

Når man ser på fordelingen af respondenter, er der en højere andel af kvinder (ca. 70 %) som har 

svaret i forhold til mænd. Dette kan antageligvis skyldes, at spørgeskemaet er sendt ud til vores om-

gangskreds, som i højere grad består af kvinder. Dog er der foretaget en sammenligning blandt 

mændene og kvinderne for at sikre, at denne forskel i køn ikke vil resultere i misvisende analyser. 

Krydstabeller viser procentmæssigt, at mændene stort set svarer det samme som kvinderne, så vi 

antager, at dataene er retvisende, og at der ikke opstår skævheder som følge af kønnenes fordeling 

af svarene. Krydstabellerne er også foretaget på de andre demografiske variable, da disse også er 

præget af vores omgangskreds, især i forhold til alder og bopæl. Men også her ses der at uafhængigt 

af de demografiske variable, er der ensformighed i svarene fra respondenterne (Bilag 7).   

4.3 Stikprøvens repræsentativitet og generaliserbarhed 

Stikprøvens repræsentativitet er et vigtigt element at inddrage og diskutere. Dette skyldes, at man 

skal være bevidst om de fejlkilder, der kan forekomme ved målingsprocessen, så man så vidt muligt 

kan undgå dem. I øvrigt bør der tages højde for fejlkildernes tilstedeværelse, når man analyserer og 

konkluderer på datamaterialet. I nedenstående afsnit redegøres og diskuteres fejlkilder og eventuel 

manglende repræsentativitet. Man kan inddele fejlkilder ved stikprøveudvælgelse i forhold til til-

fældige og ikke-tilfældige fejlkilder (Jensen & Knudsen, 2011). Her vil begge typer fejlkilder blive 

gennemgået, for så vidt de har relevans for vores datamateriale og den anvendte metode.  

 Når man bruger en stikprøve for at sige noget generelt om hele undersøgelsespopulationen, 

kan man ikke afvise, at man tilfældigt kan have ramt alle bilister, som ikke kører for stærkt eller alle 

de rygere, som gerne vil stoppe med at ryge osv. Dog kan vi på baggrund af vores data se, at ca. 23 

% af respondenterne ryger, hvilket stemmer meget fint overens med tal fra Kræftens Bekæmpelse, 

Respondenterne med 

adfærdsintention

Respondenter uden 

adfærdsintention

Rygning 72,40% 27,60%

Alkohol 19,70% 80,30%

Kørsel 80,80% 19,20%
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som skriver at ca. 22 % af befolkningen over 15 år ryger.
24

 Ifølge vores data overskrider ca. 23 % 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til alkohol, hvor Sundhedsstyrelsen selv indikerer, at det 

er ca. 20,6 % (Sundhedsstyrelsen, 2013). I forhold til kørsel er vores data en smule afvigende i for-

hold til Rådet fra Sikker Trafik. Vores data indikerer, at 9 % kører for stærkt, hver gang de kører 

bil, mens de siger det er ca. 32 %.
25

 Jo større stikprøve, jo mindre er sandsynligheden for at den ud-

valgte stikprøve afviger fra, hvordan den reelle undersøgelsespopulation ser ud. Med 453 besvarel-

ser i alt og med over 100 besvarelser på hver slags adfærd vil vi antage, at stikprøvens størrelse mi-

nimerer denne type fejl til en vis grad.  

 Ikke-tilfældige fejl dækker over adskillige typer fejl, såsom indsamlingsmetode og frafald, 

hvilke forekommer ofte og vil inddrage bias i stikprøven (Jensen & Knudsen, 2011). 

 Dataene er indsamlet til stikprøven via online medier, såsom Facebook og e-mail, hvilket har 

gjort, at vi har udelukket de mennesker, som ikke benytter internettet. Ifølge Danmarks Statistik har 

93 % af danskerne adgang til internettet i sit eget hjem, hvilket udelukker de resterende 7 % fra un-

dersøgelsen.
26

 Derudover har 60 % af den danske befolkning en profil på Facebook, hvilket mini-

merer tallet yderligere.
27

 Dog har vi brugt e-mail for at øge sandsynligheden for at ramme en brede-

re målgruppe. Denne metode er en ikke-sandsynlighedsudvælgelse, det vil sige, at alle ikke har lige 

stor sandsynlighed for at blive udvalgt (Jensen & Knudsen, 2011). Eftersom vi har benyttet oven-

stående metode minimerer vi repræsentativiteten af stikprøven, men er bevidste om dette og kon-

kluderer derfor med varsomhed på baggrund af ovenstående begrænsning.  

 Frafald vil ofte forekomme ved stikprøver, og det er ikke fastsat, hvornår frafald er ualminde-

ligt. Ved vores spørgeskema var frafaldet på 21 %, hvilket vi anser som værende acceptabelt. Anta-

geligvis vil det største frafald i denne undersøgelse skyldes tiden, som man skulle bruge på at be-

svare spørgeskemaet, hvilket er ca. 10 minutter, hvis man har haft alle tre adfærd, og ellers mindre.  

 For at kunne udtale sig mere om stikprøvens repræsentativitet i forhold til målpopulationen 

har vi valgt at sammenligne vores respondenters demografiske variabel med statistikker i forhold til 

hvordan sammensætningen af Danmarks befolkning ser ud, hvilket kan ses i bilag 8. Data viser, at 

vores stikprøve af respondenternes køn, alder, bopæl osv. afviger en anelse fra Danmarks Statistik. 

Vi har 70 % kvinder, som har besvaret spørgeskemaet, hvor fordelingen af køn i Danmark er om-

kring 50/50. Ligeledes er vores respondenter overrepræsenteret i aldersgrupperne 15-24 år og 25-34 

                                                           
24

 http://www.cancer.dk/fagfolk/forebyggelse/rygning/fakta-rygning/  
25

 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34388752:ni-ud-af-ti-k%C3%B8rer-for-st%C3%A6rkt.html  
26

 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/informationssamfundet/it-anvendelse-i-befolkningen.aspx 
27

 http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=18686  

 

http://www.cancer.dk/fagfolk/forebyggelse/rygning/fakta-rygning/
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34388752:ni-ud-af-ti-k%C3%B8rer-for-st%C3%A6rkt.html
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/informationssamfundet/it-anvendelse-i-befolkningen.aspx
http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=18686
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år, hvor statistiker viser, at aldersfordelingen er mere jævnt fordelt på alle aldersgrupperne. Derud-

over er der en større gruppe af vores respondenter, som har bopæl i Hovedstaden, hvilket ligeledes 

afviger fra Danmarks Statistik.  

 Ovenstående har vist os, at der er relative store begrænsninger ved datamaterialet, og vi skal 

tage højde for disse. Repræsentativiteten og dermed også generaliserbarheden er begrænset i denne 

undersøgelse, hvilket vi tager højde for i analysen og i de efterfølgende konklusioner. Dermed gene-

raliseres der ikke på baggrund af Danmarks befolkning, men der kan godt konkluderes ud fra de 

motiverende variable til intentionen om adfærdsændringen, da dataene repræsenterer adfærden fyl-

destgørende.   

4.4 Databehandling 

Inden der kan foretages analyser i SPSS, er det nødvendigt at foretage justeringer og rense datasæt-

tet for data, som kan give misvisende resultater. Denne datarens er med til at øge afhandlingens va-

liditet og reliabilitet (Jensen & Knudsen, 2011). 

 Der er foretaget justeringer i datasættet i forhold til sammensætning af værdier. Dette drejer 

sig om variablene vedrørende adfærdsintentionen, hvor respondenterne har kunnet indikere, om de 

vil ændre deres adfærd. Vi har valgt at rekode værdierne, således at de respondenter, som har inten-

tion om at ændre adfærd, uanset hvornår de har planer om at ændre den, bliver rekodet til samme 

værdi og får en label med ”JA”. De respondenter, som ikke har intention om at ændre adfærd, bliver 

også rekodet til samme værdi og får labelen ”NEJ”. Derved ender vi ud med to muligheder for ad-

færdsintentionen, hvilket vil gøre de følgende analyser mere overskuelige. 

 I spørgeskemaet har der været en valgmulighed for krydse af i ”ved ikke” for at undgå at tvin-

ge respondenten til at tage stilling til et udsagn, som vedkommende ikke var i stand til. Derfor er det 

nødvendigt at rekode disse ”ved ikke”, som har værdien 6 i datasættet, til en missing value, således 

at disse data bliver ekskluderet fra analyserne. Ligeledes har der været mulighed for at vælge svaret 

”ønsker ikke at oplyse” til de demografiske variable, hvormed det også har været nødvendigt at re-

kode disse værdier til missing values. 

4.5 Overvejelser omkring dataanalysen 

Den efterfølgende analyse vil være udarbejdet ud for en eksplorativ tilgang, hvor der med udgangs-

punkt i krydstabeller er foretaget en analyse og vurdering af de enkelte spørgsmål. Denne tilgang er 

valgt, da det derfor vil være muligt at undersøge, hvor respondenternes motivation til adfærdsæn-

dringen ligger, og hvilke faktorer respondenterne anser som påvirkende på adfærdsintentionen.  
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 Faktorer dækker over de teoretiske begreber for faktorer og de underliggende overbevisnin-

ger, såsom PBC, som inddrager både viden, vilje og kontrol. Variable dækker over konkrete 

spørgsmål i spørgeskemaet, såsom ”Har du viden nok til at stoppe med at ryge?” Variablene vil bli-

ve gennemgået i relation til de anvendte teorier, hvor der derfor vil være flere variable, som indgår i 

hver faktor, som har påvirkning på adfærdsintentionen.  

 Med udgangspunkt i denne eksplorative tilgang vil der bygges en logisk sammenhæng op 

omkring hvilke variable, der påvirker adfærdsintentionen. Udgangspunktet for analysen er ikke en 

modelkontrol om, hvorvidt modellerne/teorierne passer på den indsamlede data, og det vil ikke bli-

ve kontrolleret, hvorvidt den ene teori forklarer mere end den anden teori. 

 Vi undersøger sammenhængen mellem adfærdsintentionen og de forskellige variable fra 

spørgeskemaet. Denne sammenhæng vil betragtes ud fra testen chi-square, også kaldet χ²-test, for at 

udlede, om der er en statistisk signifikant sammenhæng blandt variablene. Ligeledes vil vi kigge på 

forskellen i procentsatserne mellem respondenter med og uden adfærdsintentionen for at vurdere, 

hvordan de forskellige variable bliver vægtet som motiverende for netop adfærdsintentionen. Dette 

gøres på baggrund af et 95 % konfidensinterval, hvor man måler den statistiske usikkerhed blandt to 

forskelle. På baggrund af dette bliver det derved muligt at udlede, hvilke variable, som er vigtige for 

respondenterne i relation til hver slags adfærd, og hvorvidt der er tale om en stærk relation, eller om 

der blot er tale om en tendens. Herefter er det muligt at vurdere, hvilke relevante variable, der kan 

bruges til kommunikative anbefalinger.  

4.6 Kriterier for krydstabeller 

Krydstabeller er medtaget, da man med en krydsning mellem adfærdsintentionen og de uafhængige 

variable for alle tre slags adfærd kan måle, om respondenterne angiver de overordnede faktorer som 

værende vigtige i forhold til adfærdsintentionen. Disse afslører om faktoren og de underliggende 

overbevisninger kan være motiverende på intentionen om at ændre adfærd. Som beskrevet tidligere 

i teorien, vil intentionen om at ændre adfærd være styret af de faktorer, som dannes ud fra overbe-

visningerne, som respondenterne finder essentielle. Dette kan man netop analysere ved hjælp af 

krydstabeller, da analysen her indikerer sammenhængen mellem adfærdsintentionen, og hvad re-

spondenterne finder motiverende.  

 Krydstabuleringen stiller ikke krav til skalaniveauer, og derved kan alle skalaerne fra spørge-

skemaet anvendes i krydstabellerne, også de uafhængige variable, som er intervalskaleret (Malhotra 

& Birks, 2006).  
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 Vores krydstabeller skal vise antal observationer i hver celle, samt række-, kolonne- og total-

procenter. Procenterne vil afsløre, hvor stor en sammenhæng der er mellem adfærdsintentionen og 

spørgsmålene i spørgeskemaet, som der krydses mellem. Da antallet af observationer varierer mel-

lem kategorierne, vil procenttallet give et mere passende indtryk af, hvordan svarene fordeler sig i 

forhold til de originale cellefrekvenser (Jensen & Knudsen, 2011).   

 Vi vælger også at foretage en chi-square-test for at kunne afvise eller bekræfte 

(u)afhængigheden blandt to variable (Wagner, 2010). Udgangspunktet for chi-square er, at der in-

gen sammenhæng er mellem de to variable. Der er i afhandlingen taget højde for, at man ikke kan 

se på chi-square uden at tage højde for antallet af celler i tabellen. Hvis det forventede antal obser-

vationer er meget småt, vil pålideligheden i forhold til chi-square formindskes. Ved at sammenlæg-

ge de adfærdsintentioner, som gerne vil stoppe nu eller i fremtiden, så mindsker vi sandsynligheden 

for lave cellefrekvenser. I chi-square-testen ses der på signifikansværdien p, og hvis p < 0,05, kan 

man på et 95 % signifikansniveau afvise, at de to variable er uafhængige, hvorved man kan se en 

sammenhæng mellem disse (Jensen & Knudsen, 2011) (Bilag 9). 

 Nedenfor er inddraget et eksempel på krydstabuleringen mellem adfærdsintentionen og vari-

ablen ”I hvor høj grad vil det påvirke din rygning, hvis personer i din omgangskreds selv stopper 

med at ryge”. Her ses at chi-square er 0,03, hvorved vi kan sige, at de to variable med et signifi-

kansniveau på 95 % vil have en sammenhæng.  

 

 
 

Udover chi-square ser vi på om variablene i krydstabuleringerne har stærke sammenhænge, eller om 

der er tale om tendenser i datamaterialet. Dette er gjort ved at teste den signifikante usikkerhed og 

den statistiske signifikante forskel blandt to stikprøver via 95 % konfidensintervaller. Her har vi 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

8,301
a 4 ,030

Likelihood 

Ratio

11,254 4 ,024

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

5,938 1 ,015

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests
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brugt en usikkerhedskalkyle for at se, om der er statistisk signifikans mellem de respondenter, som 

har intentionen om at ændre adfærd og dem, som ikke har (Bilag 10).
28

   

 De opstillede forudsætninger for diverse analyser opfyldes så vidt muligt, og med udgangs-

punkt på et 95 % konfidensinterval har vi sandsynliggjort, at der eksisterer en stærk relation mellem 

de fleste af de opstillede variable. Dog vil der være få steder, hvor forudsætningerne ikke opfyldes, 

hvor der ikke er statistisk signifikans, hvilket vil blive synliggjort senere hen i analyserne.  

 

4.7 Analyseresultater for rygning 

Til nedenstående analyse henvises der til bilag 9, hvor udtræk af analyser fra SPSS fremgår.  

4.7.1 Theory of Planned Behavior  

4.7.1.1 Attitude  

Som det kan ses ud for den tidligere beskrevne statistik, er der omkring 70 % af respondenterne, 

som gerne vil stoppe med at ryge, hvor størstedelen af dem (40 %) ikke har intention om at stoppe 

på et fastlagt tidspunkt. Vi vil i den nedenstående analyse analysere både ud fra dem, som har inten-

tion om at stoppe med at ryge, og dem, der ikke ønsker at stoppe for netop at finde de variable, som 

motiverer personer til at få en intention om at stoppe med at ryge.  

 Ud fra dataene ses det, at respondenter som har intention om at stoppe med at ryge både har 

positive og negative holdninger til rygning. Dog indikerer dataene, at den overordnede attitude mod 

rygning er positiv. Der er mellem 80–90 % af respondenterne, som angiver, at de ser rygning som 

hyggeligt i samvær med andre, giver ro i stressede situationer, en nydelsesfaktor, en del af noget 

socialt, og at rygning er op til personen selv.  

 Ifølge teorien TPB bliver adfærdsintentionen påvirket af tre forskellige faktorer, hvor den ene 

af disse faktorer er attitude, som påvirkes af individets adfærdsmæssige overbevisninger. Hvis der 

skal opstå en intention om adfærdsændring, kan attituden og de adfærdsmæssige overbevisninger 

påvirkes. Hvis man ønsker at ændre adfærd og har en positiv holdning til den adfærd man ønsker at 

opnå, så vil det påvirke adfærdsintentionen. Ligeledes vil en negativ holdning til den adfærd, som 

man udfører nu, højst sandsynligt føre til en stærkere adfærdsintention.  

 Dataene viser, at 96 % af respondenterne, som gerne vil stoppe med at ryge, finder det sund-

hedsskadeligt at ryge, hvilket bør påvirke deres intention om at ændre adfærd. Der ses ingen stati-

                                                           
28 http://www.en-undersoegelse-viser.dk/beregn-usikkerhed-2/  

http://www.en-undersoegelse-viser.dk/beregn-usikkerhed-2/
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stisk signifikant forskel blandt dem med og uden intention, og derfor har den sundhedsskadelige 

holdning ikke en direkte virkning på adfærdsintention. 

 Der ses, at hele 90 % af de respondenter, som ønsker at stoppe med at ryge, finder det hygge-

ligt i samvær med andre og 76 % anser rygning som en del af noget socialt, hvorved der også ses en 

positiv holdning til rygning. Respondenterne mener, at det er en adfærd, som man udfører sammen 

med andre og får glæde af dette, hvormed man får opfyldt et socialt behov. Derudover mener om-

kring 84 % af respondenterne, at rygning giver dem ro i stressede situationer, samt at det er en ny-

delsesfaktor. Der ses i spørgsmålet, om hvorvidt det er op til personen selv, om man ryger, hvor ca. 

90 % er enige i dette udsagn, og kun omkring 40 % indikerer, at de bliver påvirket af andre til at 

ryge. Attitudemæssigt kan dette vise, at rygning er en adfærd, som tillægges positive værdier, og er 

noget, som gør, at rygerne har det godt. Dette ses også i de kvalitative interviews, hvor det indike-

res, at rygning er noget som afstresser, og som får en til at føle sig godt tilpas. De ovenstående re-

sultater ses også ved de respondenter, som ikke har intention om at stoppe med at ryge, hvor der 

også er overordnet positive holdninger til rygning. 

 

 

 

Hvis der skal være en intention om at ændre adfærd, bør selve intentionen og adfærdsændringen 

tillægges gode værdier, hvor bl.a. et rygestop vil have en positiv effekt og derved skabe positive 

forventninger til den ændrede adfærd. Det kan være svært at skabe en holdningsændring blandt ry-

gere, da holdningerne er så inkorporerede i rygernes bevidsthed, ligesom tilfældet er med ikke-

rygere. Dette ses også i interviewene, hvor ikke-rygerne indikerer en stærk modstand mod rygning. 

Rygernes holdninger er ligeledes svære at ændre, da de bliver irriteret over at andre personer skal 

italesætte, hvor sundhedsskadeligt det er, hvilket gør at de holder fast i deres egne holdninger og 

lukker af for andres. 

Attitude

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Holdning, sundhedsskadeligt 96,1% 100,0%

Holdning, generende 34,7% 44,8%

Holdning, hyggeligt 90,8% 82,8%

Holdning, stressede situationer 84,3% 74,1%

Holdning, nydelsesfaktor 84,2% 79,3%

Holdning, socialt 76,3% 72,4%

Holdning, påvirket af andre 42,7% 31,0%

Holdning, smager godt 29,0% 44,8%

Holdning, op til personen selv 90,8% 96,4%
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 Resultaterne viser, at rygere har positive holdninger til rygning, og at de dermed ikke ses som 

motiverende for intentionen om en adfærdsændring. 

 

4.7.1.2 Subjektive normer  

Ifølge TPB vil man blive påvirket af ens omgangskreds til at opnå en intention om at ændre sin ad-

færd, hvis omgangskredsens forventninger samt deres adfærd vil motivere en selv til at foretage en 

ændring. Hvis ens omgangskreds har forventninger til, at man stopper med at ryge, samt hvis de 

selv stopper med at ryge eller slet ikke ryger, vil ens egen motivation blive påvirket af dette, da man 

vil føle et pres fra omgangskredsen.  

 Dataene viser, at lidt under halvdelen af de respondenter, som har intentionen om at stoppe 

med at ryge, mener, at det er acceptabelt at ryge i deres omgangskreds. Ligeledes finder lidt over 

halvdelen af rygere, uden intention om at stoppe, det acceptabelt i deres omgangskreds. Derfor ses 

der ingen signifikant forskel blandt disse, og dette kan indikere, at accepten i omgangskredsen ikke 

har den store betydning for, om man gerne vil stoppe med at ryge. 

 Kun en fjerdedel af respondenterne vil blive påvirket til at ændre adfærd, hvis personer i deres 

omgangskreds kritiserede deres rygning. Dette ses ligeledes for de respondenter, som ikke ønsker at 

ændre adfærd, hvor der er under 20 %, som vil blive påvirket. På samme måde som med accepten i 

omgangskredsen, ses der her heller ingen signifikant forskel blandt de to grupper af respondenter 

med forskellige adfærdsintentioner. Dette kan skyldes, at man ikke vil kritiseres for den adfærd, 

man udfører. Dette synspunkt fremgår også af holdningsspørgsmålet om hvorvidt det er op til per-

sonen selv om man ryger, hvor 90 % har angivet, at de er enige i dette udsagn. De kvalitative inter-

views påpeger ligeledes en enighed i, at det er op til personen selv, om man ryger.  

 Omgangskredsens adfærd vil have en større påvirkning på intentionen om at stoppe med at 

ryge. Omkring 40 % af respondenterne med adfærdsintentionen om at stoppe med at ryge vil blive 

påvirket, hvis personer i deres omgangskreds selv stopper. Kun hver femte af respondenterne, som 

ikke ønsker at stoppe med at ryge, vil blive påvirket af andres adfærd. Når man tester for den stati-

stiske usikkerhed på baggrund af et 95 % konfidensinterval, ser man også at forskellen er signifi-

kant. Det nævnes i interviewene, at en af grundene, til at informanterne stadig ryger, er, fordi deres 

venner ryger, og hvis vennerne stoppede med at ryge, så ville man også selv blive påvirket. 
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Ovenstående resultater viser, at accept og kritik fra omgangskredsen ikke påvirker rygernes ad-

færdsintention. Derimod vil nogle respondenter, hvis deres nærmeste stopper med at ryge, selv blive 

påvirket til at stoppe, og derfor kan omgangskredsens adfærd ses som motiverende. 

 

4.7.1.3 PBC 

Ifølge TPB er PBC påvirket af kontroloverbevisninger og efficacy-overbevisninger. Dette betyder, 

at man har kontrol over sin adfærd og ikke føler, at der er andet, som er skyld i, at man udfører den 

pågældende adfærd. Hvis man tror på sig selv og har motivationen til at ændre sig, vil det i højere 

grad være muligt at lykkes for en, end hvis man mangler troen på sig selv. Derudover vil opfattelsen 

af kontrol også påvirkes af ens overbevisninger omkring tidligere erfaringer. Dataene viser, at re-

spondenter, som gerne vil stoppe med at ryge, i høj grad mener, at de har kontrol over deres adfærd, 

og de selv styrer hvornår og hvor meget de ryger. Derudover har de viden nok til at kunne stoppe 

med at ryge, hvilket indikeres af over 80 % af respondenterne. Der er 64 %, som mener, at de ville 

være i stand til at stoppe, når de har lyst. Her ses der ved respondenter, som ikke har lyst til at stop-

pe med at ryge, at der er over 80 %, som mener, at de vil kunne stoppe, når de har lyst. Her ses en 

statistisk signifikant forskel. Derved er der en forskel i om man har troen på sig selv i forhold til ens 

adfærdsintention.  

 Udsagnet om, hvorvidt man vil kunne stoppe, hvis man har lyst, er en indikator for efficacy-

overbevisningerne, som anses som en vigtig faktor i forhold adfærdsændringer. For at kunne stoppe 

med at ryge er det vigtigt, at man tror på sig selv. Dog kan fordelingen af svarprocenten skyldes an-

dre parametre, som vil blive uddybet i self-efficacy.  

 Det ses, at over halvdelen af respondenterne, som gerne vil stoppe med at ryge, vil blive på-

virket af tidligere erfaringer. Kun omkring 30 % af de respondenter, som ikke har intentionen om at 

stoppe, vil blive påvirket af tidligere erfaringer. Dette viser, at tidligere erfaringer også er motive-

rende for at få personer til at stoppe med at ryge, da der også her er en signifikant forskel blandt re-

spondenterne med og uden intentionen. Hvis man kender nogen, som er blevet syge på grund af  

Sociale normer

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Acceptabelt 46,7% 55,1%

Kritik 25,0% 17,2%

Andre stoppede 40,8% 17,2%
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rygning, eller der har været dødsfald tæt på en grundet rygning, vil det påvirke en til at stoppe med 

at ryge.  

 

 

 

Respondenterne mener i høj grad, at de har en høj PBC, og at de styrer alt i forhold til deres ryg-

ning. Tidligere erfaringer ses som en motiverende variabel for adfærdsintentionen, hvorved man 

kan inddrage denne variabel i de kommunikative tiltag. 

 

4.7.2 Protection Motivation Theory 

4.7.2.1 Perceived severity og perceived probability 

Ifølge teorien PMT vil det påvirke intentionen om en adfærdsændring, at man vil beskytte sig selv, 

hvis man føler sig udsat for en sygdom på grund af ens adfærd, samt at man mener, at konsekven-

serne er alvorlige. Herved vil opfattelsen af de negative konsekvenser af en bestemt adfærd have en 

indvirkning på, hvorvidt man er motiveret til at undgå disse konsekvenser. Hvis man ligeledes føler 

sig sårbar for at blive udsat for de negative konsekvenser, vil det også motivere en til at undgå disse, 

hvormed man er motiveret til en adfærdsintention. Perceived probability og perceived severity er to 

separate faktorer, men alligevel dækker de over overbevisninger, som kan relateres til hinanden. 

 Dataene viser, at respondenterne i meget høj grad anser konsekvenserne som værende alvorli-

ge. Respondenterne er bevidste om, hvilke konsekvenser der er ved rygning, og hvad det kan gøre 

ved ens krop. Dette ses både ved perceived severity, men også i holdningen omkring, om det er 

sundhedsskadeligt, hvor nærmest alle respondenter mener, at rygning anses som sundhedsskadeligt. 

Alvoren af konsekvenserne ved rygning vil ikke have en påvirkning på, om hvorvidt man ønsker at 

stoppe eller ej, da rygere er godt informeret omkring disse konsekvenser.  

 Respondenterne føler sig ikke udsatte for at få en sygdom, hvilket en tredjedel har indikeret, 

og dette bør derfor ikke have den store indvirkning på intentionen. Dog er der kun 17 % af de re-

spondenter, som ikke vil stoppe med at ryge, som føler sig udsatte. Derfor må der stadig antages, at 

personer, som gerne vil stoppe med at ryge føler sig mere udsatte, end personer som ikke vil stoppe 

PBC

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Kontrollerer selv 82,9% 96,5%

Kunne selv stoppe 64,0% 82,1%

Viden 89,4% 85,2%

Tidligere erfaringer 55,6% 32,1%
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med at ryge. Usikkerheden blandt de to forskelle er også udregnet på et 95 % konfidensinterval og 

viser, at der er en statistisk signifikant forskel på denne variabel vedrørende, om man føler sig udsat 

for en sygdom. Dette kan henføre til, at der er tale om en stærk relation. Der skal naturligvis tages 

højde for, hvor meget respondenterne ryger, da der må antages, at hvis man kun ryger en gang imel-

lem, vil man føle sig mindre udsat, end hvis man ryger dagligt, da man ikke udsætter sin krop for de 

farlige giftstoffer ligeså ofte. Dog vil det ifølge Sundhedsstyrelsen stadig påvirke ens sundhed og 

helbred, hvis man bare ryger en cigaret eller bare tager én inhalering. Med en enkelt inhalering af en 

cigaret, indtager man over 4000 forskellige og kræftkaldende kemikalier i kroppen.
29

 

  

 

 

De fleste danskere kender godt til konsekvenserne ved rygning, og der bør derfor ikke yderligere 

gøres noget ved denne faktor, da det ikke påvirker adfærdsintentionen. Dog føler personer, som 

gerne vil stoppe med at ryge, sig mere udsatte for at få en sygdom, end personer, som stadig ønsker 

at fortsætte med at ryge. Derfor kan dette eventuelt være motiverende for at få personer til at ændre 

adfærd. Dog skal man være forsigtig med at belære for meget på denne faktor, da som tidligere 

nævnt, vil personer ikke høre på kritik af deres rygning, da det vil resultere i, at de bliver ”ligegla-

de”.  

 

4.7.2.2 Response efficacy 

Ifølge PMT vil tanker om konsekvenserne ved den udførte adfærd, samt enten positive eller negati-

ve forventninger til, hvad der vil ske, hvis man stopper med at udføre adfærden, være medvirkende 

til en intention om at ændre adfærd. Hvis man tænker over de negative konsekvenser og indflydel-

sen heraf, samt at man tror på en forbedring, hvis man ændrer adfærd, kan dette være medvirkende 

til, at man ændrer adfærd.  

 Respondenter, som gerne vil stoppe med at ryge, indikerer, at de tænker over de konsekvenser 

(70 %), som rygning kan medføre, og over halvdelen vil forvente, at deres liv vil blive bedre, hvis 

de stopper med at ryge. Dette bliver også nævnt i de kvalitative interviews, hvor en af de interview-

                                                           
29

 www.stoplinien.dk  

Perceived severity + probability

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Konsekvenser som alvorlige 82,9% 86,2%

Sandsynlighed for sygdom 35,2% 17,2%

http://www.stoplinien.dk/
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ede fortæller, at hun regner med, at hun vil blive sundere og f.eks. kunne løbe længere, hvis hun 

stopper med at ryge. I modsætning hertil, så er der kun omkring 40 % af respondenterne, som ikke 

ønsker at stoppe med at ryge, der tænker over konsekvenserne, mens det kun er 10 %, som mener, 

at de vil få et bedre liv, hvis de stopper med at ryge. Dette stemmer også overens med, at disse re-

spondenter ikke føler sig udsat for at få en sygdom. Hvis man ikke tænker over konsekvenserne, 

føler man sig antageligvis heller ikke udsat, og er derfor ikke motiveret til at ændre adfærd. Her ses 

der ligeledes stærke relationer i forhold til adfærdsintentionen på baggrund af undersøgelser om-

kring den statistiske usikkerhed, hvor der ses signifikante forskelle på variablene omkring response 

efficacy, både i forhold til at man tænker over konsekvenserne, samt forventninger til adfærdsinten-

tionen.  

 

 

 

Forventninger til, hvad der vil ske, hvis man ændrer adfærd, samt at man tænker over konsekven-

serne, er motiverende variable for respondenterne. Dette kan inddrages for at skabe en adfærdsin-

tention om at stoppe med at ryge.  

   

4.7.2.3 Self-efficacy 

Ifølge PMT og selve teorien om self-efficacy omhandler dette ens egne overbevisninger, om man 

kan ændre sin adfærd, og ens egen opfattelse af hvad man selv er i stand til, vil have en stor påvirk-

ning på intentionen om at ændre adfærd.  

 Der er mange af respondenterne, som har viljen og troen på, at de kan stoppe med at ryge, 

uafhængigt af om de har intention om at stoppe. For de respondenter, som gerne vil stoppe med at 

ryge, mener hele 90 %, at de kan. Der er lidt over 80 %, af de respondenter, som ikke ønsker at 

stoppe, der tror på sig selv i forhold til at udføre et rygestop. Herved ses der ingen signifikant for-

skel blandt respondenterne, og derfor ses variablen ikke som indvirkende på adfærdsintentionen.  

 

 

Response efficacy

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Tænker over konsekvenser 70,7% 37,9%

Forventninger 52,0% 10,7%

Self-efficacy

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Viljen og troen 89,3% 82,8%
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Da respondenterne er enige i, at de har troen og viljen til at stoppe med at ryge, betyder det, at hvis 

de skal stoppe med at ryge, vil de være motiveret til det på baggrund af deres egen vilje. Dette 

stemmer også overens med PBC, som også omhandler troen på, at man kan ændre adfærd, og som 

også inddrager self-efficacy, som en del af faktoren. Ligeledes er der flere af de interviewede i de 

kvalitative interviews, som har sagt, at de godt vil kunne stoppe med at ryge, hvis det er det, som de 

har lyst til.  

 Dog kan disse resultater diskuteres, da der i et spørgsmål til PBC, bliver spurgt om man vil 

kunne stoppe med at ryge, hvis man har lyst, hvor der er 64 %, som var enige i dette udsagn. I for-

hold til self-efficacy bliver der spurgt, om man har troen og viljen til at gennemføre et eventuelt ry-

gestop, hvis man har lyst, hvor der er 90 %, som er enige i dette. Grundlæggende set bliver der 

spurgt om det samme, men spørgsmålene er udformet forskelligt, og svarene er også forskellige. 

Dette kan skyldes, at der tilføjet et eventuelt rygestop i spørgsmålet til self-efficacy, hvilket antage-

ligvis kan opfattes som lidt mere blød formulering i forhold til at stoppe med at ryge, som kan op-

fattes mere bestemt og kalder mere til handling nu. Derved kan opfattelse af ens egne evner også 

påvirke disse svar, da nogle respondenter måske tillægger sig selv lidt mere viljestyrke, end det rent 

faktisk er tilfældet. Der er nemlig også i de kvalitative interviews fortalt, at grunden til, at personer 

ikke stopper med at ryge, er selve afhængigheden. Det kan være svært at vurdere, hvordan man vil 

overvinde denne forhindring, og hvor meget viljestyrken egentlig spiller ind.  

 Dog på trods af de forbehold, som der gøres opmærksom på, har respondenterne en tro på sig 

selv om at gennemføre et rygestop, hvorved det ikke er en motiverende faktor. Det skyldes, at både 

respondenter, som gerne vil stoppe med at ryge, og respondenter, som ikke vil stoppe med at ryge, 

har indikeret, at de alle har troen og viljen til at stoppe med det. 

 

4.7.3 Opsummering af rygning 

Der er identificeret variable, som motiverer respondenterne til en ændring af adfærdsintention, som 

er testet med udgangspunktet i om, der er signifikante forskelle på baggrund af et 95 % konfidensin-

terval. Ovenstående analyse viser, at omgangskredsens adfærd, at man tænker over konsekvenserne, 

forventninger til at et rygestop vil have en positiv effekt, samt hvis man føler sig udsat for en syg-

dom, vil have en motiverende effekt, som kan bruges fremadrettet til relevant kommunikation for at 

ændre adfærdsintentionen. Ligeledes ses tidligere erfaringer som motiverende for at ændre adfærd. 

Ifølge teorien vil en adfærdsintention antageligvis føre til en adfærdsændring, dog kan der opstå si-

tuationer undervejs, som kan influere på dette forhold. Derfor er det vigtigt, at motivationen for at 
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få personer til at stoppe med at ryge er stærk, så der ikke kommer nogen indvirkninger på adfærds-

intentionen (Bilag 11). 

 

4.8 Analyseresultater for alkohol 

Til nedenstående analyse henvises der til bilag 12, hvor udtræk af analyser fra SPSS fremgår. 

4.8.1 Theory of Planned Behavior 

4.8.1.1 Attitude 

Som beskrevet tidligere er der kun omkring 20 % af respondenterne, som ønsker at sænke deres al-

koholforbrug. Dette vil eventuelt have betydning for hvilke faktorer, som motiverer dem til at ændre 

deres adfærd, da netop ikke særlig mange ønsker at ændre deres adfærd. 

 Ud fra sammenhængen mellem holdningsspørgsmålene og adfærdsintentionen kan der ses, at 

omkring halvdelen af respondenterne har den holdning, at alkohol er sundhedsskadeligt, hvilket kan 

ses som en negativ holdning til adfærden. Imens er der over 90 % af respondenterne, som har posi-

tive holdninger til alkohol i form af, at de finder det hyggeligt i samvær med andre, det giver dem 

nydelse, samt at det er en del af noget socialt. Dermed ses det, at de respondenter, som drikker over 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og har en intention om at sænke deres alkoholforbrug, har over-

ordnede positive holdninger til at drikke alkohol. Denne vurdering ses også, når man sammenligner 

med de respondenter, som drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men ikke har intention om 

at sænke sit alkoholforbrug. Der ses ikke en statistisk signifikant forskel blandt holdningerne hos 

respondenterne. Dog er der omkring 66 % af dem uden intention om at ændre adfærd, som mener, 

at det er sundhedsskadeligt, hvilket er 10 % mere end tilfældet var for de respondenter, som gerne 

vil sænke deres forbrug. Dette ses som overraskende, da man kunne have forventet, at denne nega-

tive holdning vil have været mere markant hos de respondenter, som gerne vil sænke deres alkohol-

forbrug. Dog kan dette betyde, at holdningen, om at alkohol er sundhedsskadeligt, ikke påvirker re-

spondenterne i forhold til om de har lyst til at ændre deres adfærd, men mere er en generel holdning.  
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Ifølge TPB vil en positiv holdning til adfærdsintentionen eller en negativ holdning til selve adfær-

den påvirke intentionen om at ændre adfærd. Hvis man f.eks. har en negativ holdning til alkohol, 

eller man tror at et lavere alkoholforbrug vil medføre en sundere livsstil, vil man i højere grad have 

en intention om at ændre adfærd. En attitude til en given adfærd er en slags overordnet evaluering 

og er med til at guide adfærd. Hermed kan der ses, at respondenterne evaluerer det at drikke alkohol 

som værende positivt, som derved er med til at guide deres adfærd.  

 Der vil ifølge teorien være forskellig individuel vægtning af de faktorer, som påvirker ad-

færdsintentionen, da det afhænger af den konkrete situation og adfærd. Derfor vil det være forskel-

ligt, hvilke faktorer som har den største påvirkning på adfærdsintentionen.  

 I dette tilfælde kan det ses, at attitude ikke vægtes ligeså højt som eventuelle andre faktorer i 

forhold til adfærdsintentionen, da der hovedsagligt ses positive holdninger til det at drikke alkohol, 

hvilket antageligvis ikke resulterer i, at individer får lyst til at sænke deres alkoholforbrug. Alkohol 

bliver stort set også kun associeret med noget positivt i de kvalitative interviews, såsom at det er 

sjovt og hyggeligt. Der er kun få, der nævner, at det er sundhedsskadeligt at drikke for meget.  

 Der er overordnet set ens holdninger mellem de respondenter, som har intention om at ændre 

adfærd, og dem som ikke ønsker dette. Derfor vil attitude ikke ses som en faktor, der vægtes højt af 

respondenterne, når det omhandler motivationen for at ændre adfærd. Ligeledes vil det være van-

skeligt at prøve at skabe holdningsændringer til alkohol, da både kvantitativ data og de kvalitative 

interviews indikerer, at alkohol er en indgroet del af vores kultur, som hænger sammen med dan-

skernes normer og værdier. 

 

4.8.1.2 Subjektive normer 

Dataene viser, at det er meget acceptabelt at drikke i respondenternes omgangskredse, hvilket over 

90 % af respondenterne indikerer. Der vil ikke være en stor påvirkning fra omgangskredsen, selvom 

de har intention om at sænke deres forbrug, da under 30 % af respondenterne svarer, at de vil blive 

Attitude

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Holdning, sundhedsskadeligt 56,2% 66,1%

Holdning, hyggeligt 98,6% 95,9%

Holdning, nydelsesfaktor 93,2% 85,1%

Holdning, påvirket af andre 45,2% 33,8%

Holdning, afslappe/koble af 65,7% 51,2%

Holdning, socialt 90,4% 84,4%
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påvirket i form af kritik eller andres adfærd. Ifølge teorien vil man have intention om at ændre ad-

færd, hvis der kommer et pres fra ens omgangskreds, samt individets egen motivation for at følge 

dette pres. I dette tilfælde kan det betyde, at subjektive normer ikke er en faktor, som vægtes særlig 

højt i forhold til deres intention om at sænke deres alkoholforbrug. Respondenterne føler ikke et 

pres fra omgangskredsen, og dermed er der ikke motivation for at efterleve dette pres. Dette ses og-

så hos dem, som ikke har intention om at sænke deres forbrug. Respondenterne uden adfærdsinten-

tionen mener også i meget høj grad, at det er acceptabelt at drikke i deres omgangskreds. Derudover 

vil kun 1/5 blive påvirket af deres omgangskreds til at sænke deres forbrug, både i form af om-

gangskredsens forventninger og adfærd. Der ses heller ikke statistiske signifikante forskelle fra dem 

med og uden intentionen blandt nogle af variablene i subjektive normer. Dog er der nogle af de in-

terviewede fra de kvalitative interviews, som indikerer, at hvis de bliver kritiseret for deres alkohol-

forbrug, vil det måske påvirke en. Hvis deres omgangskreds stopper med at drikke alkohol, vil de 

også selv følge med, da man ikke vil drikke alene. Men stort set alle de interviewede er enige om at 

drikke alkohol er noget socialt, og det er nærmest indgroet i den danske kultur og anses som normer 

og traditioner. Dermed tydeliggøres problematikken, som Sundhedsstyrelsens arbejder med. 

 

 

 

Der skal også tages højde for, at det kun er 20 % som har intention om at sænke deres forbrug, hvor 

det kun er omkring en fjerdedel af den gruppe, som vil sænke det nu. Dette kan have en indvirkning 

på motivationen for adfærdsintentionen, da det måske er sværere at bedømme, hvad der vil påvirke 

en senere hen, når man ønsker at ændre adfærden. Især i forhold til subjektive normer, da udviklin-

gen af ens omgangskreds vil påvirke ens egen adfærd, hvilket også bakkes op af de kvalitative in-

terviews. Her bliver der indikeret, at når man bliver ældre og forventes at være mere ansvarlig, ek-

sempelvis ved at stifte familie og få børn, og ens venner muligvis også oplever det samme, vil man 

naturligt begynde at drikke mindre. Dog er der netop mange respondenter i den yngre aldersgruppe, 

som ikke har disse tanker allerede, og derfor vil det i dette tilfælde have en betydning for, hvordan 

subjektive normer påvirker adfærdsintentionen. 

  

Sociale normer

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Acceptabelt 93,1% 92,6%

Kritik 29,1% 21,3%

Andre stoppede 26,7% 17,6%
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4.8.1.3 PBC 

95 % af respondenterne, som har intention om at ændre adfærd, erklærer sig enige i PBC-variablene 

og har dermed troen på sig selv. Derimod er der cirka halvdelen af respondenterne, som påvirkes af 

tidligere erfaringer, hvis de skal sænke deres alkoholforbrug. Dette kan indikere, at tidligere erfa-

ringer spiller en rolle i respondenternes selvopfattet evne til at kontrollere adfærden, og derfor ind-

går som en variabel i forhold til adfærdsintentionen. Dette ses også hos dem, som ikke har intention 

om at drikke mindre, hvor den ligger på 44 %. På baggrund af udsagn fra interviewene, er der ble-

vet indikeret, at tidligere erfaringer spiller en rolle i forhold til ens egen adfærd. Denne variabel vil 

derfor ses som et specifikt tilfælde, hvormed den eventuelt vil kunne være nyttig at inddrage i for-

hold til kommunikative anbefalinger. De resterende variable for PBC er ligeså høje for dem, der 

ikke ønsker at sænke deres alkoholforbrug, som dem der har intentionen, hvor der netop ikke er sta-

tistiske signifikante forskelle blandt respondenterne med og uden adfærdsintentionen.  

 

 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt respondenternes reelle holdning til variablene i PBC er afspejlet i re-

sultaterne, hvorved det vil influere på adfærdsintentionen. Hvis de har været oprigtige, vil det have 

den betydning for adfærdsintentionen, at de rent faktisk har så meget tro og vilje på sig selv, at de 

vil kunne sænke deres alkoholforbrug. Dette kan måske være nemt at indikere i et spørgeskema, 

men troen på en selv kan være svær at bedømme, hvis man ikke har prøvet at ændre adfærd. Dog 

kan det også hænge sammen med, at der er rigtig mange af respondenterne, som ikke ønsker at 

sænke deres alkoholforbrug eller i hvert fald ikke lige nu, og derfor svarer de, at de godt kan, men 

de bare ikke har lyst til det nu. Vi er opmærksomme på denne problemstilling, og der arbejdes vide-

re med dette i mente. 

 Ovenstående resultater indikerer, at respondenterne tror på sig selv, hvis de har lyst til at sæn-

ke deres alkoholforbrug, hvilket er en faktor, som er nødvendig at have opfyldt, hvis man skal have 

en intention om at ændre adfærd. Tidligere erfaringer vil antageligvis være relevante at inddrage i 

de kommunikative anbefalinger. 

PBC

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Kontrollerer selv 94,5% 96,9%

Kunne selv stoppe 97,2% 97,3%

Viden 90,4% 96,2%

Tidligere erfaringer 47,0% 44,0%
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4.8.2 Protection Motivation Theory 

4.8.2.1 Perceived severity og perceived probability 

Ud fra dataene ses der, at omkring 40 % af respondenterne med adfærdsintentionen anser konse-

kvenserne ved at drikke over Sundhedsstyrelsens anbefalinger som alvorlige, mens kun 10 % me-

ner, at de er udsatte for at få en sygdom. Ifølge PMT vil man vurdere frygten for de negative konse-

kvenser ved en bestemt adfærd. Hvis man anser disse konsekvenser som alvorlige, og man føler sig 

udsat for eksempelvis at få en sygdom, fordi man drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vil 

det nemmere kunne påvirke intentionen om at beskytte sig selv mod denne adfærd. Dog er der ca. 

47 % af dem, som ikke ønsker at sænke deres alkoholforbrug, som anser konsekvenserne som al-

vorlige, mens der er ca. 20 % som føler sig udsatte for at få en sygdom. Her vil man antageligvis 

have forventet, at personer, som gerne vil sænke sit alkoholforbrug, vurderer frygten for de negative 

konsekvenser værre end dem, som ikke ønsker at drikke mindre. Der ses ikke statistiske signifikante 

forskelle for de to variable. Dermed kan man antage, at det muligvis blot er en tendens på grund af 

at usikkerheden i konfidensintervallet er for stort. 

 

 

 

Dog betyder det stadigvæk, at selvom man gerne vil sænke sit alkoholforbrug, anser man ikke kon-

sekvenserne ved alkohol som alvorlige. Det er ikke de negative konsekvenser ved alkohol, som på-

virker adfærdsintentionen. Dog i og med tallene er så lave, kan det skyldes, at respondenterne må-

ske ikke er helt klar over, hvilke konsekvenser, alkohol har og mener ikke, at ens egen adfærd anses 

som en usund adfærd. Dette ses også i holdningsspørgsmålet, hvor kun omkring halvdelen af re-

spondenterne finder det at drikke over anbefalingerne sundhedsskadeligt. Ifølge de kvalitative inter-

views bliver der heller ikke angivet de store farer ved at drikke lidt for meget alkohol, og de anser 

ikke konsekvenserne som alvorlige. Dog er realiteten, at drikker man over Sundhedsstyrelsens an-

befalinger er det en sundhedsskadelig adfærd, da det har en negativ effekt på ens helbred og på sigt 

kan skabe afhængighed, som der er nævnt i de indledende sider.  

 Eftersom at respondenterne ikke anser konsekvenserne som alvorlige, kan skyldes, at de ikke 

er blevet gjort opmærksomme på dem. Derudover kan det være, at de har så stor tiltro til sig selv, at 

de tror, at de kan styre deres alkoholindtag og vil kunne stoppe, når de havde lyst, som kommer til 

Perceived severity + probability

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Konsekvenser som alvorlige 38,8% 46,0%

Sandsynlighed for sygdom 10,0% 19,2%
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udtryk i både PBC og self-efficacy. Respondenterne føler antageligvis, at de kan stoppe inden, at et 

for højt alkoholforbrug gør skade. 

 Tallene indikerer, at perceived severity vil kunne inddrages kommunikativt for at have en ef-

fekt på adfærdsintentionen ved at gøre personer bevidste om de negative konsekvenser ved alkohol, 

da de netop ikke mener, at konsekvenserne af alkohol er alvorlige.  

 

4.8.2.2 Response efficacy 

Der kan ses, at af de respondenter, som gerne vil sænke deres alkoholforbrug, er der 35 % som tæn-

ker over konsekvenserne, hvor der er under en fjerdedel, som har forventninger til, at deres liv vil 

blive bedre. Derfor er det mindretallet, som tror, at en adfærdsændring vil have en positiv indvirk-

ning på deres liv, da de ikke mener at den adfærd, som de udfører, vil have en negativ effekt. Ifølge 

PMT vil det, at hvis man har en høj response efficacy, påvirke intentionen om at ændre adfærd, da 

forventningerne til udfaldet spiller en afgørende rolle. Respondenternes syn på, hvordan deres liv 

kan blive, hvis de ændrer adfærd og sænker alkoholforbruget, vil derfor ikke nødvendigvis være en 

motiverende faktor for at få dem til at foretage denne ændring. Dog vil vægtningen af variablene 

være forskellig for de enkelte individer.  

 Dog kan man se på de respondenter, som ikke ønsker at ændre adfærd, at der kun er en fjer-

dedel, som tænker over konsekvenserne, mens der er under 10 %, som har forventninger til et bedre 

liv. På grund af den store forskel må der antages at response efficacy variablene har en betydning 

for respondenternes adfærdsintention, selvom de ikke anses som direkte motiverende. Dette ses og-

så, når man tester for den statistiske usikkerhed blandt disse to andele, som viser, at usikkerheden er 

på omkring 10 %, og dermed er forskellene mellem variablene statistisk signifikante. 

 

 

 

Man vil med større sandsynlighed kunne ændre adfærd, hvis man tænker over konsekvenserne ved 

den adfærd, som man udfører, samt hvis adfærdsændringen skaber positive forventninger. Disse 

variable bør derfor påvirke intentionen om at ændre sin adfærd i forhold til alkohol. På baggrund af 

data indikeres det ikke, at respondenterne motiveres til en adfærdsændring på baggrund af response 

efficacy på grund af de lave procenttal. Dog ses det at denne faktor kan blive en motivation for ad-

Response efficacy

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Tænker over konsekvenser 35,4% 23,1%

Forventninger 22,5% 8,5%
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færdsændringen på grund af den statistiske signifikante forskel, og derfor vil det være oplagt at på-

virke forbrugerne på baggrund af variablene fra response efficacy. 

 

4.8.2.3 Self-efficacy 

Data viser her, at respondenterne tror på sig selv i forhold til at ændre adfærd, ligesom tilfældet er 

for PBC, hvor 90 % af respondenterne indikerer dette. Hvis man tror, at man har evnerne til at æn-

dre sig og kontrollen over ens handlinger, bliver det nemmere for en at foretage en ændring. Derfor 

anses opfattet evne som en af de vigtigste faktorer i forhold til adfærdsændringer, ifølge self-

efficacy. Selv dem som ikke ønsker at sænke deres alkoholforbrug, mener at de kan, hvis de vil. 

 

 

 

Dette indikerer, at hvis der skal ske en adfærdsændring, både for personer med og uden adfærdsin-

tentionen, skal de ikke kæmpe med sig selv og vil sandsynligvis overkomme eventuelle udfordrin-

ger, som kan komme undervejs. Ligesom med PBC kan det dog være svært at angive dette, hvis 

man ikke har prøvet at ændre adfærd, da man ikke helt præcist ved, hvad det betyder, og hvor meget 

viljestyrke man egentlig har. Der kan være langt fra tanke til handling, hvilket også ses i teorien, 

hvor der kan opstå uforudsete situationer fra intentionen til selve udførelsen af adfærden, som netop 

vil påvirke, om man får ændret sin adfærd. Dog kan den opfattede evne virke som en stor motivati-

on i forhold adfærdsintentionen, da man er fastbesluttet på, at det nok skal lade sig gøre. 

 Alkohol skiller sig ud fra de andre adfærd, da der ikke er mange respondenter, som har inten-

tion om at ændre deres adfærd i form af at drikke mindre alkohol, så de overholder Sundhedsstyrel-

sens anbefalinger. Derved er der ikke stor motivation til at ændre denne adfærd. Dette kan eventuelt 

skyldes, at det at drikke alkohol anses som en del af kulturen i Danmark, og det er socialt accepteret 

i Danmark, hvorved det er svært at komme uden om begivenheder, hvor alkohol ikke indgår. 

 

4.8.3 Opsummering af alkohol 

Resultaterne viser, at der ikke er nogen direkte motiverende variable for at få respondenter til at 

sænke deres alkoholforbrug. Hvis man vil forsøge at få personer til at drikke mindre, kan man prøve 

at indarbejde variablene, som omhandler opfattelsen af konsekvenserne i de kommunikative anbefa-

Self-efficacy

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Viljen og troen 93% 91%
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linger, hvilket kan have en effekt på intentionen om at ændre adfærd. Det er blevet vist, at disse va-

riable er relevante i forhold til en adfærdsændring vedrørende alkohol. Derudover kan forventninger 

til et bedre liv fremhæves, hvilket også antageligvis vil have en påvirkning på attituden, som måske 

kan skabe flere positive holdninger til selve adfærdsændringen. Ligeledes vil man kunne inddrage 

aspektet omkring tidligere erfaringer, som har en indvirkning på adfærdsintentionen for responden-

terne (Bilag 13).  

 

4.9 Analyseresultater for kørsel 

Til nedenstående analyse henvises der til bilag 14, hvor udtræk af analyser fra SPSS fremgår. 

4.9.1 Theory of Planned Behavior 

4.9.1.1 Attitude 

Der er en høj intention om at ændre adfærd i forhold til kørsel, hvor 81 % indikerer, at de vil ændre 

adfærd. Dette indikerer, at der er en problematik omkring kørsel over fartgrænserne, da responden-

terne godt er klar over, at de kører for hurtigt. Dette ses også ud fra frekvenstabellen vedrørende, 

hvor ofte respondenterne kører for hurtigt. Her indikerer 76 %, at det enten sker hver gang de kører, 

ofte eller at det sker en gang imellem. 

 

  

 

Attitude vil ifølge teorien påvirke respondenterne til at danne deres intention om en adfærdsændring 

baseret på allerede etablerede adfærdsmæssige overbevisninger. Disse vægtes i forhold til den ad-

færd, som skal udføres, samt udfaldet heraf. 34 % af respondenterne, som gerne vil ændre adfærd, 

indikerer, at de mister kontrollen, når de kører for stærkt. Det at miste kontrollen, når man kører bil, 

kædes sammen med noget negativt. Dette er en indikator af, at respondenterne føler, at de har kon-

trol over situationen, når de kører for stærkt, hvilket også ses i holdningsvariablene at man har styr 

på situationen. Der er 25 % af respondenterne, som ikke ønsker at sænke farten, som føler, at de mi-

ster kontrollen, når de kører for stærkt.  

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Nej 71 15,7 19,2 19,2

Ja 298 65,8 80,8 100,0

Total 369 81,5 100,0

Missing System 84 18,5

453 100,0

BI_kørsel_recode_ til_ja

Valid

Total

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Hver dag 132 29,1 29,1 29,1

Et par gange om 

ugen

79 17,4 17,4 46,6

Et par gange om måneden 113 24,9 24,9 71,5

Få gange om året 71 15,7 15,7 87,2

Kører ikke bil 16 3,5 3,5 90,7

Har ikke kørekort 42 9,3 9,3 100,0

Total 453 100,0 100,0

Hvoroftekørerdubil

Valid
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 Holdningsspørgsmålene viser, at 61 % betegner det som farligt at køre for hurtigt og 56 % 

betegner det som uansvarligt. Dette indikerer, at respondenternes holdning til det at køre for hurtigt 

er negativ. Som beskrevet tidligere i teorien kan disse attituder være dannet ud fra egne oplevelser, 

såsom at have set andre køre for hurtigt og uansvarligt, eller set eller været involveret i en trafik-

ulykke. Ligeledes mener lige under halvdelen af respondenterne, som ikke vil ændre adfærd, at ad-

færden er farlig og uansvarlig. Holdningsspørgsmålene viser, at respondenterne overordnet set har 

negative holdninger til at køre for stærkt, men respondenter med adfærdsintentionen har stærkere 

negative holdninger, hvilket derfor kan indvirke på intentionen om at ændre adfærd.   

51 % af respondenterne indikerer, at de kan blive påvirket af andre til at køre for hurtigt. Dette 

kan både være af andre personer i bilen, eller det kan være andre bilister, som presser på i trafikken. 

38 % kan blive påvirket af andre til at køre for stærkt, selvom de ikke vil ændre adfærd. Dermed 

kan respondenter, både med adfærdsintentionen og uden, blive påvirket af andre. Interviewene viser 

også, at nogle af de interviewede kan føle sig presset til at køre hurtigere, end de har lyst til. Her 

indikerer de, at de enten vil trykke yderligere på speederen for at slippe væk eller sænke farten un-

der hastighedsbegrænsningen for at provokere bilisten, som pressede på.  

 

 

 

Respondenternes overordnede holdninger er allerede negative til det at køre for hurtigt, hvilket be-

tyder, at man ikke skal forsøge at ændre dem. Dog er der visse holdningselementer, som man kan 

forsøge at ændre. Dette kan være holdningen til fartgrænser generelt. Rådet for Sikker Trafik fortæl-

ler, at bilister ofte anser fartbegrænsningerne som vejledende og ikke som decideret love, hvilket er 

stærkt problematisk.
30

 Derfor bør og skal der en holdningsændring til, hvilket dog ikke er noget, 

som er blevet udforsket kvantitativt.  

                                                           
30

 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34388752:ni-ud-af-ti-k%C3%B8rer-for-st%C3%A6rkt.html  

Attitude

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Holdning, miste kontrollen 34% 24,60%

Holdning, påvirket af andre 50,00% 38%

Holdning, styr på sitiuationen 65,70% 80,30%

Holdning, farligt 60,60% 47,20%

Holdning, uansvarligt 55,90% 40%

Holdning, lav risiko 15,10% 34,30%

Holdning, alle gør det 12,10% 15,50%

Holdning, sjovt 19,20% 21,10%

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34388752:ni-ud-af-ti-k%C3%B8rer-for-st%C3%A6rkt.html
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 Ovenstående svar på holdningsspørgsmålene indikerer, at respondenterne udfører en adfærd, 

som går imod deres holdninger og attitude. De kører for hurtigt, selvom de betegner det som uan-

svarligt og farligt.  

 Overordnet set har respondenterne en negativ holdning til det at køre for hurtigt i trafikken.  

Dog kan det ses, at holdningerne til at kørsel over fartgrænserne er uansvarlig og farligt er stærkere 

hos respondenterne med en intention om at sænke farten og kan derfor have en indvirkning på ad-

færdsintentionen. 

 

4.9.1.2 Subjektive normer 

Subjektive normer er repræsenteret af de normative overbevisninger, som betyder, at respondentens 

opfattelse af ens omgangskreds forventninger og adfærd har en indflydelse på intentionen. Dette 

skal vægtes i forhold til respondentens egen motivation til at udføre den pågældende adfærd. Moti-

vation for at ændre adfærd kommer af et ønske om behovsopfyldelse. I dette tilfælde er det tryg-

hedsbehovet, som skal opfyldes inden for adfærden. Her kan en ulykkesforsikring eller det at sænke 

farten give en form for sikkerhed, hvormed man forsøger at opfylde behovet. 

 Respondenternes egen motivation om at sænke farten vil være påvirket af omgangskredsens 

positive eller negative holdninger til adfærden. 22 % siger, at det er acceptabelt at køre for hurtigt i 

deres omgangskreds. Dermed er accepten af at køre for stærkt ikke så udbredt i de omgangskredse, 

som respondenterne befærder sig i, hvilket stemmer overens med, at den negative holdning bakker 

op om respondenternes intention om at ændre adfærden.  

 De respondenter, som ingen intention har om at ændre adfærd, har også en smule højere grad 

af accept i omgangskredsen, nemlig 25 %. Dette kan indikere, at hvis respondenterne på et senere 

tidspunkt vil blive påvirket til at ændre adfærd gennem forskellige variable kan den manglende ac-

cept muligvis resultere i et pres fra omgivelserne. 

 Af de respondenter, som gerne vil sænke farten, viser dataene, at 47 % vil blive påvirket til at 

ændre adfærd, hvis deres omgangskreds kritiserer, at de kører for hurtigt. Dette indikerer, at respon-

denterne i nogen grad lytter til, hvad deres omgangskreds siger og vil ændre adfærd i forhold til det-

te. Dette stemmer også overens med interviewene, hvor flere af de interviewede indikerer, at de vil 

sænke farten, hvis personer i bilen beder dem om det. Dog viser de kvalitative undersøgelser også, 

at det formentlig primært vil have en effekt på denne specifikke køretur. De fleste bilister vil anta-

geligvis ikke udsætte deres omgangskreds for fare eller få dem til at føle sig utrygge, og derfor på-

virker det flere procentvis at få kritik, fordi man kører for stærkt end ved eksempelvis alkohol og 
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rygning. 31 % af dem, som ikke har intention om en adfærdsændring, vil blive påvirket af kritik fra 

andre, hvilket også indikerer, at der er en reel mulighed for at påvirke både trafikanter med og uden 

intention om at ændre adfærd.  

 Interviewene indikerer ikke, at det at køre for stærkt er noget, som man taler meget om i di-

verse omgangskredse. Dette er primært, hvis man kører med andre, vil nogle af respondenterne på-

tale, hvis de føler sig utrygge ved for høj fart, og ellers hvis de bliver kritiseret i forhold til egen 

kørsel, vil de sænke farten med det samme. Det at køre bil er ikke anset som noget socialt i samme 

grad som rygning og alkohol, ifølge dataene. Denne type adfærd er i højere grad en praktisk ting, 

hvor man kører fra A til B, og dermed bliver påvirkningen af faktorerne naturligt nok også anderle-

des.  

 Statistiske tests viser, at der her er tale om statistisk signifikans mellem variablene vedrørende 

kritik. Dette betyder at mellem dem som har intention om at stoppe med at køre for stærkt og dem 

som ikke har, kan vi med 95 % sikkerhed sige, at der er en statistisk signifikans i forhold til, at de 

vil blive påvirket af kritik fra andre.  

 Herudover ses det, at andres adfærd i omgangskredsen ikke ses som motiverende, da under 

hver 10. respondent indikerer, at de vil blive påvirket til at sænke farten, hvis deres nærmeste sæn-

ker farten.  

 

 

 

I ovenstående er det identificeret, at kritik af sin kørsel vil kunne motivere respondenterne til at æn-

dre deres adfærdsintention. Dette kan ifølge de kvalitative interviews være kontekstafhængig. 

 

4.9.1.3 PBC 

94 % af respondenterne anser sig selv som værende i besiddelse af nok viden omkring konsekven-

serne, som der kan forekomme ved at køre for hurtigt. Nævnte tal er dog respondenternes tanker 

omkring, hvor meget viden de har vedrørende konsekvenserne, som kan forekomme ved for høj 

fart, hvilket de selv estimerer til at være ret høj. Respondenter med og uden adfærdsintentionen be-

skriver sig selv som værende i kontrol over, hvor hurtigt de kører, samt selv være i stand til at ned-

Sociale normer

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Acceptabelt 21,6% 25,3%

Kritik 46,6% 30,9%

Andre stoppede 8,9% 6,2%
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sætte deres fart, hvis de har lyst. Her placerer procentsatserne for begge grupper sig omkring de 90 

%, og dermed er egen opfattelse af kontrol høj og troen på egne muligheder for adfærdsændringen 

er intakt. 

 73 % mener, at de vil blive påvirket til at sænke hastigheden, hvis de selv har eller kender 

personer, som har været involveret i trafikulykker. Hvorimod der er 50 % af respondenterne, som 

ikke har intention om at sænke farten, som vil blive påvirket af tidligere erfaringer.  

 Der er ligeledes lavet statistiske tests på PBC og variablen omkring tidligere erfaringer for at 

undersøge, om der er en signifikant forskel, hvilket der er på denne variabel. Dette betyder, at mel-

lem dem som har intention om at sænke farten, og dem som ikke har, så kan vi med 95 % sikkerhed 

sige, at der er en statistisk signifikans herimellem på variablen vedrørende tidligere erfaringer. 

Dermed viser dataene, at respondenterne påvirkes af tidligere erfaringer. 

 

 

 

Tidligere erfaringer er identificeret som en motiverende variabel og vil dermed indgå i anbefalin-

gerne til ændringen af adfærdsintentionen. 

 

4.9.2 Protection Motivation Theory 

4.9.2.1 Perceived severity og perceived probability 

Perceived severity og perceived probabilitys overbevisninger hænger sammen med, hvor alvorligt 

individet opfatter en eventuel negativ konsekvens af adfærden, og hvor udsat man føler sig.  

74 % af respondenterne, som har intention om at sænke hastigheden, anser konsekvenserne, som 

der kan forekomme ved at køre for hurtigt som alvorlige, hvilket igen udtrykker en negativ holdning 

til adfærden. 

 Teorien foreskriver, at når man opfatter konsekvenserne af ens adfærd som alvorlige, vil det 

påvirke adfærdsintentionen. Der er 59 % af respondenterne, som anser konsekvenserne som væren-

de alvorlige, hvis man kører for stærkt, når man ingen intention har om at ændre adfærd. Dermed er 

der flere respondenter med intention om at ændre adfærden, som tænker over konsekvenserne, end 

PBC

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Kontrollerer selv 92,9% 97,1%

Kunne selv stoppe 87,5% 91,3%

Viden 93,6% 91,5%

Tidligere erfaringer 72,6% 52,5%
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respondenter uden adfærden. Her ses der en statistisk signifikant forskel, og derfor er der tale om en 

stærk relation. 

 En fjerdedel af respondenterne med adfærdsintentionen mener, at de er udsatte for at komme i 

en ulykke, fordi de kører for hurtigt. Her viser dataene, at respondenterne ikke føler sig særlig ud-

satte. Ligeledes er der 19 % af respondenterne uden adfærdsintention, som mener, at det er sandsyn-

ligt, at de kommer i en ulykke. Den lave procentandel, som mener, at det er sandsynligt, at de 

kommer i en ulykke kan hænge sammen med troen på egne evner og måske også mentaliteten ”Det 

sker altid for naboen”. Der er testet for den statistiske signifikans, som viste, at der ikke var en sig-

nifikant forskel, og dermed er der tale om en tendens. 

 

 

 

Ved de kvalitative interviews var de interviewede også trygge ved egen kørsel, mens det primært 

var de andre bilisters kørsel, som de kritiserede. De fleste interviewede indikerer, at grunden til, at 

de kørte for stærkt, var, fordi de havde travlt og var kommet to minutter senere ud af døren. Dermed 

er det at komme til tiden/nå hurtigt frem vigtigere end den øget risiko. En af de interviewede fortalte 

dog, at de havde lavet et forsøg fra København til Kalundborg, hvor en bilist havde overholdt ha-

stighedsbegrænsningerne og en anden havde kørt alt, hvad man kunne. Her viste det sig at på en 

strækning på lige under 100 km, indhentede manden, som ikke overholdt hastighedsbegrænsninger-

ne, 9 min. Hvormed den interviewede også indikerede, at dette var ingenting i forhold til den fare, 

som bilisten eventuelt havde været i og eventuelt havde udsat andre for.   

 Ovenstående viser, at man motiveres til en ændring af adfærdsintentionen via variablen: at 

man anser konsekvenserne som alvorlige. Sandsynligheden for at komme i en ulykke ses ikke som 

en motiverende variabel. 

 

4.9.2.2 Response efficacy 

Response efficacy refererer til, om individet tænker over konsekvenserne, som adfærden kan lede 

til. Ligeledes referer det til et individs positive eller negative forventninger om at følge og udføre 

retningslinjerne i forhold til kørsel. Dette kan føre til, at individet undgår den negative situation ved 

eksempelvis en ulykke. Her vil respondenten vurdere de mulige konsekvenser ved en ulykke, hvil-

Perceived severity + probability

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Konsekvenser som alvorlige 73,5% 58,9%

Sandsynlighed for ulykke 25,7% 18,8%
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ket vil påvirke intentionen om at sænke farten. Hvis respondenten har negative tanker omkring kon-

sekvenserne og samtidig har forventninger til, at det vil være fordelagtigt at stoppe den pågældende 

adfærd, vil det påvirke intentionen og motivationen for at begrænse adfærden.  

77 % af respondenterne, som gerne vil sænke farten, tænker over konsekvenserne ved at køre for 

hurtigt, hvor der er 64 % af dem uden adfærdsintentionen, som tænker over konsekvenserne. Der er 

testet, om der eksisterer statistisk signifikant forskel blandt de respondenter som gerne vil sænke 

deres fart og dem som ikke ønskede dette. Her ses en signifikant forskel. Der er dermed tale om en 

stærk relation, hvormed dette ses som en motiverende variabel for at sænke farten.  

 Derudover er der 40 % med adfærdsintentionen, som har forventninger til, at deres kørsel vil 

blive bedre, hvis de sænker farten. Der er kun 10 % uden adfærdsintentionen, som mener dette. Dis-

se tal anses ikke som værende høje, hvilket kan skyldes, at de i forvejen mener, at de har kontrol 

over deres kørsel, og derudover føler de sig ikke udsatte for at komme i en ulykke på grund af for 

høj fart. På trods af dette anses forventninger til bedre kørsel som en motiverende variabel på grund 

af den store forskel, som også er testet for statistisk signifikans. Hvis man forventer, at ens kørsel 

vil blive bedre, hvis man sænker farten, vil man også føle, at der er en grund til at sænke farten.  

 

 

 

Ovenstående kan lede op til en diskussion af hvad udtrykket ”ville blive bedre” reelt betyder for 

hver enkelt. Individer kan køre langsomt, men dårligt, de kan overholde fartgrænserne og samtidig 

ikke kunne kontrollere bilen. Dermed bliver det muligvis et spørgsmål om den individuelles defini-

tion af ordet ”bedre” i denne kontekst. Dog har pilottests indikeret, at respondenterne opfattede 

spørgsmålet nogenlunde ensformigt. Svarene indikerer ligeledes en ensartethed i opfattelse, da få 

har svaret ”ved ikke”. Dette medfører, at vi antager, at respondenterne har følt, at de kunne svare på 

spørgsmålet, og svarene derfor er gyldige.   

 Hvis man tænker over konsekvenser, samt at man har forventninger til ens kørsel vil blive 

bedre, vil man være motiveret til at sænke farten, og derfor er disse to variable motiverende for ad-

færdsintentionen. 

 

 

Response efficacy

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Tænker over konsekvenser 77,1% 64,1%

Forventninger 40,4% 9,9%
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4.9.2.3 Self-efficacy 

Self-efficacy henleder til egen opfattede evne og bidrager til teorien med individets egne overbevis-

ninger i forhold til, om man succesfuldt kan udføre de anbefalede retningslinjer. Dette omhandler 

både viljen og troen på, hvad man kan, og dette vil have en stor påvirkning på, om man føler sig 

rustet til at ændre adfærd.  

 Over 80 % af respondenterne har viljen og troen på, at de vil kunne sænke farten, hvis de øn-

sker dette.  Her udviser respondenterne en bemærkelsesværdig høj tro på egne evner, og at de kan 

ændre adfærd. Dette indikerer, at alle respondenterne, som kører for stærkt, selv mener, at de er i 

stand til at sænke farten, når de har lyst. Interviewene viser, at de interviewede har en høj tro på de-

res egne evner som bilist. Det er udelukkende de andre trafikanters kørsel, som er uansvarlig.  

 

 

 

Om dette tal afspejler virkeligheden kan muligvis diskuteres, da respondenterne ikke har prøvet at 

ændre deres adfærd, hvormed vi ikke kan se om intentionen leder til en ændring af adfærden. Teore-

tisk set kan der fra, at man har dannet intention om en adfærdsændring og til den reelle udførsel af 

adfærden skal finde sted, være sket det, at intentionen har ændret sig igen. Dette kan påvirke, at 

man ikke foretager adfærdsændringen.  

 Faktoren self-efficacy, som dækker over troen og viljen til at køre langsommere er ikke direk-

te motiverende for respondenterne, men hvis den mangler, vil respondenterne først skulle overbevi-

se sig selv om, at de kunne ændre adfærden, hvilket kan tage tid og virke demotiverende.  

 

4.9.3 Opsummering af kørsel  

De motiverende faktorer til at sænke farten, som kan bruges i anbefalingerne til en ændring af ad-

færdsintentionen er kritik fra andre, tidligere erfaringer, det at man anser konsekvenserne for alvor-

lige, samt at man tænker over konsekvenserne og forventninger til at ens kørsel vil blive forbedret, 

hvis man nedsætter farten. Ligeledes er holdningerne til kørsel over fartgrænserne er farligt og uan-

svarligt motiverende for adfærdsintentionen (Bilag 15).  

 

Self-efficacy

Respondenterne med 

adfærdsintentionen

Respondenterne uden 

adfærdsintentionen

Viljen og troen 87,5% 82,1%
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4.10 Analyseresultater på tværs af de tre slags adfærd 

Der er tre variable, som går på tværs af adfærdene, og disse er: tænker over konsekvenserne, for-

ventninger til at ændring af adfærden vil medføre forbedringer, samt tidligere erfaringer. Disse er 

vigtige at fremhæve, da de indvirker på adfærdsintentionen for alle tre adfærd. Dermed vil de kunne 

bruges til fremtidig forskning, om disse også er essentielle indenfor andre slags adfærd, hvilket lige-

ledes vil kunne bruges til kommunikation. Dermed kan man fremadrettet i både kvantitative og kva-

litative undersøgelser generelt skulle inddrage ovenstående variable uanset adfærd for at se, om det 

har en påvirkning på adfærdsintentionen. Dette kan gøres for at undersøge om vores resultater er 

gældende på andre områder, hvor der kan bruges informative kampagner som et kommunikativt 

værktøj. Ud fra vores analyse er de tre ovenstående variable vigtige og er derfor væsentlige at ind-

drage generelt i forhold til undersøgelser af adfærd, men der skal ikke begrænses til disse variable. 

Som vores analyser også viser, er de motiverende variable specifikke for hver slags adfærd. Dermed 

kan man ikke udelukkende på baggrund af de tre variable, som går på tværs af adfærden, forklare 

hvordan personer bliver motiveret til en adfærdsintention i forhold til rygning, drikke over anbefa-

lingerne og køre over hastighedsbegrænsningerne og eventuelt anden slags adfærd. Der er dermed 

undersøgt, hvordan personer følte sig motiveret til en adfærdsintention på tværs af adfærd, men re-

sultaterne indikerer, at motivationen er adfærdsspecifik. 

 

4.11 Faktoranalyse 

Faktoranalysen er en del af den kvantitative analyse og bruges til at undersøge, hvordan de forskel-

lige variable grupperer sig i forhold til hinanden, og om der eksisterer underliggende dimensioner, 

som kan afsløre nye faktorer. Med udgangspunkt i respondenternes svar afsløres det, om der eksi-

sterer mønstre ved at undersøge indbyrdes sammenhænge (Jensen & Knudsen, 2011). Derudover 

kan der med udgangspunkt i faktoranalyserne eventuelt vises nye faktorer, som har en påvirkning 

på adfærdsintentionen, som ikke er en del af teorierne TPB og PMT. Dette vil give os en bedre for-

ståelse for, hvordan personer ændrer adfærd. 

 Formålet med faktoranalysen er at identificere, om adfærdsintentionen kan forklares ud fra, 

hvordan variablene i datamaterialet grupperer sig, og om der skabes nye faktorer, som ligeledes kan 

forklare, hvordan man motiverer og påvirker respondenterne. Dette skal bruges fremadrettet med 

henblik på at styrke kommunikationen hos diverse institutioner. Krydstabellerne og faktoranalysen 

vil sammen kunne give et stærkere grundlag for at analysere de variable, som anses som motiveren-
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de. Krydstabellerne identificerer de motiverende variable, som faktoranalysen kan bekræfte på bag-

grund af grupperingen af variablene.  

 Faktoranalysen identificerer en række faktorer, der forklarer variationen i de forskellige vari-

able, som er målt på interval- og/eller ratio-skala. Dette anses som en forudsætning for faktoranaly-

sen, da grundlaget for analysen er variablenes indbyrdes korrelationer. For at datasættet er egnet til 

en faktoranalyse, skal der være indbyrdes korrelationer variablene imellem. Man kan teste hvor eg-

nede variablene er til en faktoranalyse ved at benytte sig af Bartlet og Kaiser-Meyer-Olkins (KMO) 

teststatistikker. Her kigges der på om værdierne er 0,5 eller derover, hvilket indikerer, at datasættet 

er egnet (Jensen & Knudsen, 2011). 

 Der er tre overordnede formål med en faktoranalyse: 1) Reducere antallet af variable – der 

bliver dannet faktorer, som samler variable i en faktor, hvilket overskueliggøre datamaterialet. 2) 

Identificere underliggende dimensioner – med faktoranalysen bliver det muligt at identificere di-

mensioner, som kan bruges analytisk. 3) Reducere problemer med multikollinearitet – en af forde-

lene ved faktoranalysen er, at der bliver dannet nye uafhængige faktorer, som ikke indeholder mul-

tikollinearitet (Jensen & Knudsen, 2011). 

 En faktoranalyse er enten konfirmativ eller eksplorativ. Vi vælger at benytte den eksplorative 

tilgang, da den tager udgangspunkt i at søge efter sammenhænge i datamaterialet, mens den konfir-

mative tager udgangspunkt i en teori, om hvordan variablene på forhånd vil gruppere sig (Jensen & 

Knudsen, 2011). Vi har på forhånd arbejdet ud fra to teorier, men da vi gerne vil se, om datamateri-

alet selv afslører nye måder at strukturere og gruppere variable, arbejder vi ud fra den eksplorative. 

Ved den eksplorative lader man datasættet bestemme antallet og sammensætningen af faktorerne 

(Jensen & Knudsen, 2011). Denne tilgang benyttes, da vi vil se om faktoranalysen kan bruges som 

opbakning til krydstabeller og derfor vil se, om grupperingerne giver mening i forhold til dette. 

Derudover vil vi undersøge, om der opstår nye grupperinger, som kan afsløre eventuelle andre 

strukturelle sammensætninger og dermed muligvis nye faktorer, som kan vise noget de to teorier 

ikke tager højde for. Der er forskellige forudsætninger for at lave faktoranalyse, hvilket vi kigger på 

løbende. 

 

4.11.1 Kriterier for faktoranalyse: rygning 

Til nedenstående analyse henvises der til bilag 16, hvor udtræk af analyser fra SPSS fremgår. 
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Der foretages en faktoranalyse for rygning for at reducere antallet af variable og identificere under-

liggende dimensioner. Ligeledes for at se, om der dukker nye faktorløsninger op, som kan bidrage 

med ny viden. 

 Som nævnt bliver der først testet om variablene er egnet til en faktoranalyse, og dette gøres 

ved at kigge på KMO. Den ligger på 0,641 hvilket betyder, at den er egnet til en faktoranalyse, da 

grænsen ligger på 0,5. Der kigges både på anti-image og communalities for at se, om der er variab-

le, som kan udelades, hvis de har en loading på under 0,5, hvortil det hierarkiske princip bruges. 

Her fjerner man den variabel med lavest loading, kører faktoranalysen igen osv. (Jensen & 

Knudsen, 2011). Til sidst er vi endt ud med, at alle variablene ligger over 0,5, hvilket betyder, at 

disse ikke bør udelades af faktorløsningen, da over 50 % af variablenes varians er forklaret. Oprin-

deligt endte faktoranalysen på 6 faktorer, hvis vi lod SPSS gruppere dem. Men ved at medtage en 

syvende faktor med en eigenvalue på 0,958, kan man forvente at forklare 67 % af datasættes samle-

de varians. Eigenvalue skal helst være 1 eller derover (Jensen & Knudsen, 2011), men da ovenstå-

ende er rigtig tæt på og med den øgede forklaring af variansen antages det, at den syvende faktor 

kan medtages. Når faktoranalysen køres med et fixed number of factors på 7, er KMO på 66 %. Va-

riablene er derfor stadig egnet til en faktoranalyse. Ligeledes er Bartlett’s Test signifikant på 0,000, 

hvilket betyder, at vi kan afvise, at variablene er ukorrelerede. Der kigges på rotated-component-

matrixet for at se, hvordan variablene grupperer sig i de forskellige faktorer (Jensen & Knudsen, 

2011).  

 Der er ligeledes kigget på faktor 5 og 6 løsninger, men disse forklarer ikke nok af variansen, 

hvorimod faktor 7 løsningen lever op til kriterierne og samtidig forklarer den mere af variansen. 

Derudover vil man også skulle fjerne et højt antal variable i communalities-tabellen med de andre 

løsninger, da flere lå under grænsen på 0,5. Ligeledes er der, med baggrund i analyse-resultaterne, 

inddraget variable, som ikke viser nogen sammenhæng, hvilket derfor ikke anses som anvendeligt, 

da disse dermed ikke kan være med til at forklare adfærdsintentionen. 

 Derfor vælges der hverken at arbejde med en faktor 5 eller faktor 6 løsning, men derimod en 

faktor 7 løsning, som forklarer en større del af den samlede varians, og der ses sammenhænge 

blandt grupperingen af variablene i de forskellige faktorer. 

 

4.11.2 Analyseresultater: rygning 

Der kan ses af resultaterne fra faktoranalyserne, at de forskellige variable er blevet grupperet i di-

verse faktorer. 
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 I faktoranalysen foretaget for rygning, er der skabt 7 faktorer. De består af følgende variable. 

Ligeledes finder vi det muligt, at kunne label de forskellige faktorer på baggrund af, at de antage-

ligvis dækker nogenlunde det samme. 

 

Faktor 1: 

- PBC – Jeg vil kunne stoppe med at ryge, hvis jeg havde lyst 

- PBC – Jeg kontrollerer selv, hvor meget jeg ryger 

- PBC – Jeg har viden nok til eventuelt at kunne stoppe med at ryge 

- Self-efficacy – Jeg har viljen og troen på, at jeg kan gennemføre et eventuelt rygestop, hvis 

jeg har lyst til at stoppe 

Faktor 1 omhandler både PBC og self-efficacy, som ifølge teorierne dækker stort set det samme. 

Denne faktor kan derfor angives som ”Troen på egne evner”. 

 

Faktor 2: 

- PBC – Tidligere erfaringer vil eventuelt kunne påvirke mig til at stoppe med at ryge (såsom 

relation til personer som er blevet syge pga. rygning) 

- Subjektive normer – I hvor høj grad vil det påvirke din rygning, hvis personer i din omgangs-

kreds selv stopper med at ryge. 

- Subjektive normer – I hvor høj grad vil det have en påvirkning på din rygning, hvis nogle i 

din omgangskreds kritiserer, at du ryger 

Faktor 2 omhandler PBC og subjektive normer. Her er fællesnævneren påvirkninger fra andre, da 

både tidligere erfaringer og subjektive normer inddrager påvirkning fra andre. Derfor kan faktor 2 

navngives som ”Påvirkning fra andre (til at ændre adfærden)”. 

 

Faktor 3: 

- Attitude – Jeg anser rygning som værende sundhedsskadeligt 

- Perceived severity – I hvor høj grad anser du de helbredsmæssige konsekvenser af rygning 

som værende alvorlige (såsom forskellige former for kræft, hjerte-kar-sygdomme og lunge-

lidelser) 

- Attitude – Jeg finder rygning generende 
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Faktor 3 omhandler attitude-variablene og perceived severity. Disse variable har også en fælles-

nævner, som omhandler negative tanker om, hvordan man opfatter rygning. Denne faktor kan derfor 

navngives som ”Negative konsekvenser ved rygning”. 

 

Faktor 4: 

- Perceived probability – I hvor høj grad anser du det som værende sandsynligt, at du får en 

sygdom, fordi du ryger 

- Response efficacy – Jeg tænker over de helbredsmæssige konsekvenser ved min rygning (så-

som forskellige former for kræft, hjerte-kar-sygdomme og lungelidelser) 

- Response efficacy – Jeg har forventninger til, at mit liv vil blive ændret positivt, hvis jeg 

stopper med at ryge 

Faktor 4 inddrager både perceived probability og response efficacy. Disse variable dækker alle 

sammen over, hvordan man håndterer og reagerer på ens rygning. Her tænker man over konsekven-

serne, hvor udsat man er for dem, og hvordan dette kan vendes til det bedre, hvis man stopper. Her-

ved kan faktor 4 navngives som ”Reaktion på konsekvenser ved rygning”. 

 

Faktor 5: 

- Attitude – Jeg synes, at det er hyggeligt at ryge i samvær med andre 

- Attitude – Jeg synes, at rygning giver ro i stressede situationer 

- Attitude – Jeg synes, at det er op til personen selv, om man ryger eller ej 

Faktor 5 omhandler attituderne. Dette dækker over positive holdninger til rygning og kan derfor an-

tages som grunde til, at man ryger. Ud fra disse observationer kan denne faktor navngives som ”År-

sager til rygning”. 

 

Faktor 6: 

- Attitude – Jeg synes, at cigaretter smager godt 

- Attitude – Jeg anser rygning som en nydelsesfaktor 
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Faktor 6 omhandler attituderne. Dette dækker ligeledes over positive holdninger til rygning og kan 

derfor også antages som grunde til, at man ryger. For at differentiere labelen på faktor 6 i forhold til 

faktor 5, bliver faktor 6 navngivet som ”Positive holdninger til rygning”. 

 

Faktor 7: 

- Attitude – Jeg bliver påvirket af andre til at ryge 

Faktor 7 omhandler kun én variabel. Formålet med en faktoranalyse er netop at gruppere flere vari-

able sammen, så man kan identificere underliggende dimensioner. Her ses det, at attituden om man 

bliver påvirket af andre, ikke deler varians med andre variable, hvilket gør, at den står alene. Som 

ovenstående faktorer viser, er disse blevet inddelt i grupper med forskellige variable, som har en 

stor samvariation. Derfor kan det diskuteres, om den er brugbar til at vise noget, og om hvorvidt den 

egentlig bør udelades. Vi vælger ikke at benytte denne faktor til videre analyse.  

 

4.11.2.1 Samling af de motiverende variable 

Ud fra ovenstående gruppering og navngivning er de underliggende dimensioner blevet identifice-

ret, og der ses en sammenhæng mellem de forskellige variable.  

 Der er blevet identificeret flere variable i den foregående analyse for krydstabeller, som er 

motiverende for personers adfærdsintention i forhold til at stoppe med at ryge. De motiverende va-

riable er, at personers adfærd i ens omgangskreds kan påvirke en til at stoppe med at ryge, tidligere 

erfaringer vil have en påvirkning på egen adfærd, hvor udsat, man føler sig for konsekvenserne ved 

rygning, og forventninger til at ens liv bliver bedre, hvis man stopper med at ryge.  

 Der blev, udover motiverende variable, også fundet frem til de variable, som ingen indvirk-

ning har på adfærdsintentionen. Disse er attitude-variablene, som overordnet set var positive, samt 

spørgsmålene relateret til PBC og self-efficacy, hvor der blev indikeret, at respondenterne alle har 

en stor tro på sig selv, hvis de skal ændre adfærd.  

 Man kan ud fra ovenstående se de nye faktorer fra faktoranalysen, hvor faktor 2 og faktor 4 

inddrager de motiverende variable. Som nævnt omhandler faktor 2 ”Påvirkning fra andre (til at æn-

dre adfærden)”, hvor tidligere erfaringer, samt andres adfærd indgår. Dog indgår kritik også i fakto-

ren, som relateres til de to andre variable, da der er en samvariation, men der er få respondenter, 

som har angivet at kritik ville kunne få dem til at ændre adfærd. På grund af samvariationen må der 
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dog anses at være en sammenhæng mellem de tre variable, som faktor 2 består af, og der kigges 

derfor på faktoren som en helhed.  

 Hvis man sammenholder denne faktor fra faktoranalysen om rygning, og resultaterne som 

man fandt frem til i den tidligere analyse, kan der ses, at ”Påvirkning fra andre” godt kan ses som en 

motiverende faktor til at få personer til at stoppe med at ryge.  

 Faktor 4 ”Reaktion på konsekvens ved rygning” indeholder også variable, som er motiverende 

for adfærdsintentionen, og som også kan inddrages som aspekter i de kommunikative anbefalinger 

for at få personer til at stoppe med at ryge. Forventninger til et bedre liv, hvis man stopper med at 

ryge, sandsynligheden for at man får en sygdom, samt at man går og tænker over de helbredsmæs-

sige konsekvenser er alle motiverende variable. Derved har faktor 4 grupperet variable, som kan 

bruges til at gå ind og påvirke adfærdsintentionen. 

 Faktor 1, 3, 5 og 6 har alle grupperede variable, som ikke har betydning for adfærdsintentio-

nen. Enten i form af, at de allerede tror nok på sig selv til at kunne ændre adfærd, eller at de allerede 

kender til konsekvenserne, eller de positive holdninger og årsager til, at de ryger. Disse faktorer mo-

tiverer ikke respondenterne til at stoppe med at ryge, og det vil heller ikke være hensigtsmæssigt at 

inddrage disse faktorer til kommunikative tiltag. 

 Derved kan man på baggrund af faktoranalysen se, at resultaterne herfra bakker op omkring 

resultaterne fra krydstabuleringen ved at samle de variable, som blev identificeret som motiverende 

for en adfærdsændring. 

 

4.11.2.2 Identifikation af nydannede faktorer 

Som nævnt blev faktoranalysen ligeledes foretaget med det udgangspunkt at undersøge, om der 

eventuelt ville dukke ny viden op ved at samle variable anderledes, end som har været tiltænkt med 

de to teorier, TPB og PMT. Der kan ses, at der netop er blevet identificeret nye faktorer, som er 

blevet inddelt på baggrund af empirien og ikke på baggrund af teorien.  

 Dette drejer sig om faktor 3 ”Negative konsekvenser ved rygning” og faktor 4 ”Reaktion på 

rygning”. 

 Faktor 3 påvirker ikke adfærdsintentionen på rygning, men det er stadig en faktor som samler, 

hvad ”de dårlige ting” er ved rygning, som respondenterne godt er klar over. Dette aspekt bliver ik-

ke inddraget i de anvendte teorier. Denne faktor viser netop de negative konsekvenser, men anses 

ikke som indvirkende på intentionen om at stoppe med at ryge. 
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 Faktor 4 omhandler både, hvad man tænker om konsekvenserne, men også om man kan for-

hindre disse konsekvenser ved at ændre adfærd. Ifølge TPB og PMT er der ikke nogen faktor som 

kun dækker dette. TPB inddrager slet ikke noget aspekt om konsekvenserne, hvor PMT tager højde 

for konsekvenserne, men disse er delt op på fire forskellige faktorer, som vil påvirke adfærdsinten-

tionen. Disse er, om man finder konsekvenserne alvorlige, om man føler sig udsat, om man tænker 

over konsekvenserne, og om man kan forhindre konsekvenserne. Faktorerne fra PMT samler derfor 

ikke de variable, som er blevet identificeret i empirien som motiverende eller ikke-motiverende for 

personer med en adfærdsintention om at stoppe med at ryge. Teorien siger nemlig, at alle variablene 

vil have en betydning for adfærdsintentionen, og dette modviser resultater fra empirien, da den ny-

dannede faktor ikke inddrager alle variablene fra PMT. Faktor 4 samler, hvordan man vil forholde 

sig til de negative konsekvenser, som kan virke motiverende for en adfærdsintention, og man kan 

ligeledes gå ind og påvirke her. Variablene i faktor 4 er afhængige af hinanden, da man ved at tæn-

ke over konsekvenserne, også føler sig udsat, hvilket kan betyde, at man har positive forventninger 

til en adfærdsændring. Herved bidrager denne faktor med ny viden omkring, hvordan rygere forhol-

der sig til det negative aspekt ved deres adfærd, og hvad de mener, vil være vigtigt for dem, hvis de 

skal ændre adfærd. Denne nye faktor er specifik for rygning, da variablene som indgår i faktoren er 

af betydning i forhold til adfærdsintentionen. Derfor vil man med denne nye faktor antageligvis 

kunne være i stand til at identificere vigtige motiverende variable for rygere, som kan bruges både i 

undersøgelser af adfærd, men antageligvis også til kommunikativt brug. Denne faktor ses derfor 

som særlig interessant, og med udgangspunkt i denne kan der antages, at faktoranalysen bidrager 

med en ny faktor, som omhandler ”Reaktionen på konsekvenserne”, som netop er specificeret til 

rygning. Derfor giver det os en bedre forståelse for ændringen af personers adfærd. 

 

4.11.2.3 Opsummering af rygning 

Faktoranalysen for rygning viser, at variablene bliver grupperet i områder, som belyser det samme. 

Ligeledes er variablene blevet inddelt i faktorer, som kan ses som motiverende for adfærdsintentio-

nen. Disse nydannede faktorer fra faktoranalysen stemmer overens med resultaterne fra analysen af 

krydstabeller, som drejer sig om faktor 2 og faktor 4, som anses som motiverende for adfærdsinten-

tionen. Der er ligeledes blevet identificeret nydannede faktorer, som bidrager med ny viden i for-

hold til de to anvendte teorier, TPB og PMT. Dette drejer sig om faktor 3 og faktor 4.  
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4.11.3 Kriterier for faktoranalyse: alkohol 

Til nedenstående analyse henvises der til bilag 17, hvor udtræk af analyser fra SPSS fremgår. 

 

Der foretages en faktoranalyse for alkohol for at reducere antallet af variable og identificere under-

liggende dimensioner. 

 Faktoranalysen er tidligere beskrevet ved rygning, og de samme kriterier og fremgangsmåde 

er gældende her. Her inddeler SPSS først variablene i 5 faktorer med en forklaring af variansen på 

50 %, som ikke er nok til kriteriet på 60 %. Ligeledes vil en faktor 4 løsning forklare endnu mindre 

af variansen. Herved inddrages en 6. faktor med en eigenvalue på 0,959. Således ender KMO på 

0,689 og 62 % af variansen er forklaret. Dermed er kriterierne opfyldt.  

 Derfor vælges der hverken at arbejde med en faktor 4 eller faktor 5 løsning, men derimod en 

faktor 6 løsning, som forklarer en større del af den samlede varians, og der ses sammenhænge 

blandt grupperingen af variablene i de forskellige faktorer.  

 

4.11.4 Analyseresultater: alkohol 

I faktoranalysen, som omhandler alkohol, er der skabt 6 faktorer. De består af følgende variable. 

Derudover finder vi det muligt at kunne label de forskellige faktorer på baggrund af, at de antage-

ligvis dækker det samme.  

 

Faktor 1: 

- Perceived severity – I hvor høj grad anser du de helbredsmæssige konsekvenser som værende 

alvorlige af at drikke over de anbefalede grænser fra Sundhedsstyrelsen (såsom forskellige 

former for kræft, leversygdomme og kredsløbssygdomme) 

- Perceived probability – I hvor høj grad anser du det som værende sandsynligt, at du får en 

sygdom, hvis du drikker over anbefalingerne 

- Attitude – Jeg anser indtagelse af alkohol over de anbefalede grænser som værende sundheds-

skadeligt 

Faktor 1 omhandler både perceived severity, perceived probability og attitude. I denne faktor er fæl-

lesnævneren konsekvenser af at drikke over Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da de tre variable 

dækker over, hvordan man anser konsekvenserne af at drikke for meget alkohol, som kan føre til, at 
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man bliver udsat for en sygdom. Denne faktor kan derfor benævnes som ”Negative konsekvenser 

ved alkoholforbrug”. 

 

Faktor 2: 

- PBC – Jeg vil kunne nedsætte mit alkoholforbrug, hvis jeg havde lyst 

- PBC – Jeg har viden nok til eventuelt at nedsætte mit alkoholforbrug 

- PBC – Jeg kontrollerer selv, hvor meget jeg drikker 

- Self-efficacy – Jeg har viljen og troen på, at jeg vil kunne sænke mit alkoholforbrug 

Faktor 2 omhandler både PBC og self-efficacy, som tager udgangspunkt i det samme. Ligesom til-

fældet var med rygning, handler det om, man tror på ens egne evner til at udføre en ændring af ad-

færden, og om man har viljen til at sænke sit alkoholforbrug. Derfor kan faktor 2 navngives som 

”Troen på egne evner”. 

 

Faktor 3: 

- Attitude – Jeg anser alkohol som værende en nydelsesfaktor 

- Attitude – Jeg synes, at det er hyggeligt at drikke alkohol i samvær med andre 

- Attitude – Jeg kan blive afslappet/koble af ved hjælp af alkohol 

Faktor 3 dækker over attitude-variable. Disse variable ses alle sammen som positive holdninger til 

alkohol og kan være med til at forklare, hvorfor personer drikker alkohol. Denne faktor kan navngi-

ves som ”Positive holdninger til alkohol”. 

 

Faktor 4: 

- Subjektive normer – I hvor høj grad vil du drikke mindre alkohol, hvis personer i din om-

gangskreds sænker eller stopper deres alkoholforbrug 

- Attitude – Jeg bliver påvirket af andre til at drikke 

Faktor 4 omhandler variable fra subjektive normer og attitude. Disse to variable dækker over, hvor-

dan andre personer kan være med til at påvirke ens alkoholforbrug. Dog vil variablen fra subjektive 

normer dække over, hvordan andre kan påvirke ens adfærdsændring, mens attituden dækker over, 

hvordan andre kan påvirke ens adfærd. Dog omhandler denne faktor overordnet set, hvordan andre 
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personer kan få en selv til enten at drikke mere eller mindre. For at samle disse to tilgange, kan fak-

tor 4 derfor navngives som ”Andres påvirkning på ens alkoholforbrug”. 

 

Faktor 5: 

- Subjektive normer – I hvor høj grad vil du drikke mindre alkohol, hvis nogle i din omgangs-

kreds kritiserer dit alkoholforbrug 

- Subjektive normer – I hvor høj grad er det acceptabelt at drikke i din omgangskreds 

- PBC - Tidligere erfaringer (såsom relation til personer, som er blevet syge pga. for højt alko-

holforbrug) vil eventuelt kunne påvirke mig til at nedsætte mit alkoholforbrug 

Faktor 5 dækker over to variable fra subjektive normer og variablen tidligere erfaringer fra PBC. 

Faktor 5 er anderledes end faktor 4, da faktor 4 som nævnt omhandler andres påvirkning på ens al-

koholforbrug. Faktor 5 omhandler derimod, hvordan andre påvirker ens intention om at ændre ad-

færd. Det vil sige, at i denne faktor inddrages variable, som tager udgangspunkt i, hvordan andre vil 

kunne påvirke en til at sænke ens alkoholforbrug. Dette ses også indirekte i hvor acceptabelt det er, 

da man må antage, at hvis det ikke er acceptabelt at drikke alkohol i ens omgangskreds, vil man ik-

ke drikke, da alkohol ofte er socialt betinget ifølge de kvalitative interviews. Tidligere erfaringer 

inddrager også, ifølge teorien, perspektivet, at andre personer kan have en påvirkning på ens ad-

færdsintention. Derfor kan faktor 5 benævnes som ”Andres påvirkning på ens adfærdsintention om 

at sænke alkoholforbruget”. 

 

Faktor 6:  

- Response efficacy – Jeg tænker over de helbredsmæssige konsekvenser ved mit alkoholfor-

brug (såsom forskellige former for kræft, leversygdomme og kredsløbssygdomme) 

- Response efficacy – Jeg har forventninger til at mit liv vil blive ændret positivt, hvis jeg ned-

sætter mit alkoholforbrug 

Faktor 6 omhandler de to variable fra response efficacy og vil derfor med udgangspunkt i teorien 

PMT dække over den overbevisning, man har om, at en adfærdsændring vil være effektiv. Dette 

skal forstås som, hvordan man tænker over den adfærd, som man udfører, og hvordan dette kan æn-

dre sig til det bedre, hvis man ændrer sin adfærd. Derfor vil denne faktor navngives som ”Forvent-

ninger til adfærdsintentionen”. 
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4.11.4.1 Samling af de motiverende variable 

Ud fra ovenstående gruppering og labels er de underliggende dimensioner blevet identificeret, og 

der ses en sammenhæng mellem de forskellige variable, da de nydannede faktorer dækker de sam-

me områder. 

 Det er forsøgt at identificere variable i den foregående analyse for krydstabeller, som er moti-

verende for personers adfærdsintention om at sænke deres alkoholforbrug, så de ikke drikker over 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dog er der ikke rigtig identificeret nogen motiverende variable for 

at sænke sit alkoholforbrug, hvor størstedelen af respondenterne angav, at de ikke havde en intenti-

on om at ændre adfærd og dermed sænke deres alkoholforbrug. Der er dog alligevel blevet identifi-

ceret et par variable, som man vil kunne benytte i kommunikative tiltag for at forsøge at få personer 

til at drikke mindre, og eventuelt på sigt gøres motiverende for en adfærdsændring. Selvsagt er der 

også blevet identificeret variable, som ikke er medvirkende til en intention om at ændre sin adfærd 

med hensyn til alkohol. 

 De variable, som man vil kunne inddrage i kommunikative tiltag, er variablen omkring kon-

sekvenser af for højt alkoholforbrug, samt variablene for response efficacy. Som nævnt er konse-

kvenserne blevet grupperet i faktor 1, hvor man vil kunne gå ind og inddrage variable fra denne fak-

tor kommunikativt ved at skabe et ændret syn på konsekvenserne af højt indtag af alkohol. Dermed 

vil man evt. kunne gøre den motiverende for at få personer til at sænke deres alkoholforbrug. Dette 

er også tilfældet for variablene i faktor 6, hvor det vil være muligt at påvirke, hvilke forventninger 

personer har, hvis adfærden ændres. 

 Som nævnt i analysen fra krydstabeller, vil man antageligvis også kunne gå ind og benytte 

tidligere erfaringer under PBC. Men der kan ses, at denne variable er blevet grupperet sammen med 

variable fra subjektive normer i faktor 5, som viser ingen indvirkning på adfærdsintentionen. Der 

kan derfor antages, at faktor 5 ikke vil have en betydning for personers intention om at sænke deres 

alkoholforbrug, men at tidligere erfaringer, muligvis som enkeltstående variabel, vil kunne indvirke 

intentionen. 

 Det ses, at de variable, som ikke er motiverende for adfærdsintentionen, er blevet samlet i ny-

dannede faktorer, som derved overordnet set ikke vil kunne forklare intentionen om at ændre ad-

færd. Det drejer sig om faktor 2, 3, 4 og 5. Disse faktorer fra faktoranalysen motiverer ikke respon-

denterne til at sænke deres alkoholforbrug, og det vil derfor heller ikke være muligt at kunne gå ind 

og påvirke på disse faktorer.  
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 Som nævnt blev de ovenstående variable også identificeret i analysen om krydstabeller, og 

derfor bakker de nydannede faktorer fra faktoranalysen op omkring resultaterne fra den foregående 

analyse. 

 

4.11.4.2 Identifikation af nydannede faktorer  

Som nævnt i indledningen til faktoranalysen blev denne analyse foretaget med det udgangspunkt at 

undersøge, om der eventuelt ville dukke ny viden op ved at gruppere variable anderledes på bag-

grund af, hvad empirien fortæller os. Ligesom ved rygning, er der også ved alkohol dukket ny viden 

op, dog kun med en enkelt nydannet faktor for alkohol.  

Dette drejer sig om faktor 1 ”Negative konsekvenser ved alkohol”. 

 Faktor 1 er ikke en motiverende faktor for adfærdsintentionen om at sænke sit alkoholforbrug, 

men som nævnt ovenfor er det en faktor, hvor man kan gå ind og påvirke på de forskellige variable. 

Dette kan gøres for netop at ændre det opfattede syn på de negative konsekvenser ved alkohol, som 

endnu ikke opfattes negativt af respondenterne. Her samler faktoren opfattelsen af konsekvenserne 

ved alkohol, og dette er også tilfældet med rygning, hvor de negative konsekvenser ligeledes blev 

grupperet i en faktor. Som nævnt dækker TPB slet ikke konsekvenser ved en adfærd, hvor PMT 

inddrager aspektet om konsekvenser. Men i PMT bliver disse konsekvenser fordelt ud i forhold til, 

om man opfatter dem som alvorlige, om man føler sig udsat eller om man tror at ændret adfærd kan 

ændre konsekvenserne. Herved vil alle disse faktorer have en forskellig rolle på adfærdsintentionen 

i forhold til, hvordan disse vægtes af individet.  

 Denne faktoranalyse har vist os, at de negative konsekvenser, herunder også holdningen til at 

det er en sundhedsskadelig adfærd, har en indvirkning på adfærdsintentionen. Eller i tilfældet med 

alkohol, at det vil kunne få en indvirkning på adfærdsintention, hvis disse inddrages kommunika-

tivt. Respondenterne har derfor indikeret, at det er det overordnede billede af, hvordan man anser 

konsekvenserne af alkohol, som har en betydning for ens alkoholforbrug. Dette er anderledes end 

PMT, da man her ikke samler konsekvenserne under én faktor, som har betydning for adfærdsinten-

tionen. Her vil man f.eks. godt kunne mene, at konsekvenserne af ens adfærd er negative, men man 

føler sig ikke særlig udsat, da vægtningen af faktorerne er individuel. Dette er ikke tilfældet for den 

nydannede faktor, da variablene i faktoren er afhængige af hinanden.  

 Men den nye faktor, som er faktor 1, bliver der indikeret, at alle variablene i faktoren vil ind-

virke på adfærdsintentionen, og der netop er en sammenhæng mellem disse variable, i hvert fald for 

alkohol. Her anser respondenterne netop ikke konsekvenserne som alvorlige, og derfor føler de sig 



 

Side 90 af 278 
 

90 Kapitel 4 - Analyse 

ikke udsatte for en sygdom, og der er heller ikke mange, som har den holdning, at de anser konse-

kvenserne som sundhedsskadelige. Derved er der en sammenhæng mellem personer, som drikker 

over Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og hvordan de opfatter konsekvenserne af alkohol. Denne 

sammenhæng tager PMT ikke højde for, da sammenhængen netop er specifik for alkohol. 

Dette kan f.eks. også ses i forhold til den nye faktor, som blev dannet for rygning, (hvor alkohol 

skiller sig ud endnu en gang). Selvom rygning også har en nydannet faktor omkring de negative 

konsekvenser, inddrager den nydannede faktor fra rygning ikke den variabel omhandlende om per-

soner føler sig udsatte, da denne ikke har en sammenhæng med konsekvenserne for rygerne. Selv-

om de mener, at konsekvenserne er alvorlige, føler de sig ikke udsatte, hvilket blev identificeret i 

analysen for krydstabellerne. Derfor kan man ligeledes se, at det er forskelligt, hvordan man bliver 

påvirket, og hvilken betydning det har for adfærdsintentionen, når der er tale om forskellig adfærd, 

selvom der er ligheder på tværs af de tre slags adfærd.  

 

4.11.4.3 Opsummering af alkohol 

Faktoranalysen for alkohol viser, at variablene bliver grupperet i områder, som belyser det samme. 

Ligeledes bliver variablene inddelt i faktorer, hvor der ifølge resultaterne fra analysen af krydstabel-

lerne antageligvis vil kunne ske en påvirkning ved at inddrage disse i de kommunikative anbefalin-

ger. Dette drejer sig om faktor 1, som omhandler de negative konsekvenser ved alkohol og faktor 6, 

som omhandler responsen på adfærdsintentionen, hvor man med kommunikative midler vil kunne 

påvirke disse. Ligeledes er der blevet identificeret ny viden i form af en nydannet faktor, som bely-

ser lidt mere, end hvad teorierne gør. Dette drejer sig også om faktor 1, som inddrager alle de nega-

tive konsekvenser, som eventuelt kan ses som en betydning for adfærdsintentionen. Denne nydan-

nede faktor samler et større perspektiv af de negative konsekvenser, end tilfældet er med PMT. 

 

4.11.5 Kriterier for faktoranalyse: kørsel 

Til nedenstående analyse henvises der til bilag 18, hvor udtræk af analyser fra SPSS fremgår. 

Faktoranalysen er tidligere beskrevet ved rygning, og de samme kriterier og fremgangsmåde er 

gældende her. Her inddeler SPSS først faktorerne i 4 faktorer med en forklaring af variansen på 52 

%, som ikke er nok til kriteriet på 60 %. Herefter inddrages både den 5. og 6. variabel med en ei-

genvalue på henholdsvis 0,990 og 0,934. Således ender KMO på 0,812 og 63 % af variansen er for-

klaret med en faktor 6 løsning. Dermed er kriterierne opfyldt.  
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 Derfor vælges der hverken at arbejde med en faktor 4 eller faktor 5 løsning, men derimod en 

faktor 6 løsning, som forklarer en større del af den samlede varians, og der ses sammenhænge 

blandt grupperingen af variablene i de forskellige faktorer. 

 

4.11.6 Analyseresultater: kørsel 

I faktoranalysen foretaget for kørsel, er der skabt 6 faktorer. De består af følgende variable. Vi fin-

der det muligt at kunne label de forskellige faktorer på baggrund af, at de antageligvis dækker no-

genlunde det samme. 

Faktor 1: 

- Attitude – Jeg betegner det at køre for hurtigt som værende farligt 

- Attitude – Jeg betegner det at køre for hurtigt som værende uansvarligt 

- Perceived severity – I hvor høj grad anser du konsekvenserne af at køre for hurtigt 

som værende alvorlige 

- Attitude – Jeg anser, at der en lav risiko ved at køre for hurtigt 

- Perceived probability – I hvor høj grad anser du det som værende sandsynligt, at du kommer 

ud for en ulykke, fordi du kører for hurtigt 

- Response efficacy – Jeg har forventninger til, at min kørsel bliver bedre, hvis jeg sænker far-

ten 

Faktor 1 består af mange forskellige spørgsmål, som dermed relateres til forskellige overbevisnin-

ger inden for hver faktor. Dog kan man se, at de dækker over det samme emne, nemlig konsekven-

serne ved at køre for stærkt, samt om man finder det uansvarligt og farligt. Dermed identificeres der 

via faktoranalysen en underliggende dimension af konsekvens på tværs af de forskellige teoretiske 

faktorer. Denne faktor er derfor angivet som: ” Opfattelsen af konsekvenserne ved at køre for hur-

tigt”. 

 

Faktor 2: 

- PBC – Jeg kontrollerer selv, om jeg kører for hurtigt 

- PBC – Jeg vil kunne sænke farten generelt, når jeg kører bil, hvis jeg havde lyst 

- PBC – Jeg har nok viden omkring, hvilke konsekvenser der er ved at køre for hurtigt 

- Self-efficacy – Jeg har viljen og troen på, at jeg kan sænke min fart 
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Faktor 2 er dannet ud fra PBC og self-efficacy. Denne faktor omhandler, hvorvidt man tror på egne 

evner til at sænke farten og samtidig har viljen til at gøre det. Den underliggende dimension om-

handler dermed, om man tror på sig selv, hvilket relateres til, at man mener man selv er i kontrol 

over egen adfærd. Dermed navngives denne faktor: ” Troen og viljen til at sænke farten”. 

 

Faktor 3:  

- Subjektive normer – I hvor høj grad vil det påvirke din adfærd, hvis nogle personer i din om-

gangskreds begynder at køre langsommere 

- Subjektive normer – I hvor høj grad vil det have en påvirkning på din adfærd, hvis din om-

gangskreds kritiserer, at du kører for hurtigt 

Faktor 3 er dannet udelukkende ud fra subjektive normer. De to variable anses ret forskellige af re-

spondenterne, da de overordnet mener, at kritik vil påvirke en, mens andres adfærd ikke vil have en 

effekt. Dog viser faktoranalysen, at de stadig dækker over nogle af de samme dimensioner. Dermed 

får denne labelen: ” Påvirkning fra andre til at sænke farten”. 

 

Faktor 4: 

- Attitude – Jeg føler altid, at jeg har styr på situationen, selvom jeg kører for hurtigt 

- Attitude – Jeg føler, at når jeg kører for hurtigt, så kan jeg miste kontrollen 

- Attitude – Jeg kan blive påvirket af andre til at køre for hurtigt 

Faktor 4 viser attitude-variablene. De forskellige variable er alle relateret til den oplevelse og følel-

se, som man har, når man kører for hurtigt. Det at blive påvirket af andre, er ikke relateret til den 

subjektive norm, men til respondentens egen følelse af om de kan blive påvirket af andre i trafikken 

generelt og ikke specifikt omgangskredsens påvirkning, når de kører. Dermed bliver denne kaldt: 

”Oplevelsen/følelsen, når man kører for hurtigt”. 

 

Faktor 5: 

- Attitude – Jeg synes, at det er sjovt at køre for hurtigt 

- Subjektive normer – I hvor høj grad er det acceptabelt at køre for hurtigt i din omgangskreds 
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Faktor 5 blander subjektive normer og attitude. Disse to virker umiddelbart ikke som om, at de har 

underliggende dimensioner, men de kan være sat sammen, da man kan antage at noget sjovt oftest 

hører sammen med en subjektiv norm, hvor der hører en underliggende dimension af sociale ele-

menter. Hvis man synes, at noget er sjovt, fortæller man det ofte til personer eller gør det sammen 

med andre, hvilket kunne være en underliggende dimension – det sjove blev set som noget socialt.  

Dermed bliver den lablet: ”Høj fart som værende sjovt og acceptabelt”. 

 

Faktor 6: 

- PBC – Tidligere erfaringer (såsom selv har været eller kender personer, som har været invol-

veret i trafikulykker) vil eventuelt kunne påvirke mig til at sænke farten 

- Attitude – Jeg tænker, at alle kører for hurtigt og dermed er det ok, at jeg også gør det 

Faktor 6 er formet ud fra PBC og attitude. Disse variable, som er sat sammen i ovenstående faktor, 

passer ikke helt sammen ud fra de overbevisninger, som ligger til grund for spørgsmålene. Derfor 

vil denne faktor ikke blive navngivet, og der kan derfor argumenteres for, at denne faktor ikke bru-

ges efterfølgende. Dog viser krydstabeller og kvalitative interviews, at tidligere erfaringer vil være 

en motiverende variabel for respondenterne. På baggrund af ovenstående vil variablen, tidligere er-

faringer, stadig indarbejdes i de efterfølgende anbefalinger.   

 Ud fra ovenstående er de underliggende dimensioner identificeret via en faktoranalyse, og de 

forskellige faktorer har fået passende labels, som sammenfatter dimensionerne.  

 

4.11.6.1 Samling af de motiverende variable 

Som tidligere beskrevet er der via krydstabeller identificeret forskellige motiverende variable for 

adfærdsintentionen.  

 De motiverende variable samler sig ikke inden for én faktor, hvilket er logisk, da de er for-

skelligartet af karakter og dermed ikke dækker de samme underliggende dimensioner. Man kan se, 

at de motiverende variable er til stede i faktor 1, faktor 3, faktor 6.  

 Faktor 1 ” Opfattelsen af konsekvenserne ved at køre for hurtigt” bakker op om, at alle ved, at 

konsekvenserne af at køre for hurtigt kan være alvorlige, uden eventuelt selv at have oplevet det. 

Faktor 1 indeholder den motiverende variabel, som omhandler forventninger til, at ens kørsel kan 

blive bedre, hvis man kører langsommere. Respondenterne kan blive motiveret til at ændre adfærd 

via de forventninger, som de har, hvis de ændrer deres nuværende adfærd. Ligeledes inddrager den 



 

Side 94 af 278 
 

94 Kapitel 4 - Analyse 

også holdningerne omkring kørsel over fartgrænserne er uansvarligt og farligt, som også anses som 

motiverende for adfærdsintentionen.  Faktor 1 har derfor variable, som er motiverende, og man skal 

derfor kigge nøje på dem, da man kan påvirke forbrugere til en adfærdsintention med kommunika-

tive tiltag. 

 Faktor 3 ”Påvirkning fra andre til at sænke farten” inddrager kritikken fra omgangskredsen, 

og denne variabel anses som vigtig, hvor den dog kan være situationsspecifik i forhold til at motive-

re bilisterne til at køre langsommere. Her skal man dog differentiere mellem, om man kører alene 

eller sammen med andre, da der ifølge interviewene var en forskel på påvirkningen. Ikke desto 

mindre kan man via kommunikation forsøge at gøre dem som kører for stærkt opmærksomme på, at 

de ikke kun udsætter sig selv for fare, men ligeledes deres nærmeste og andre for fare.  

 Faktor 6 vil, baseret på den tidligere argumentation, være udgjort af tidligere erfaringer. Der 

arbejdes videre med tidligere erfaringer som værende én variabel i sig selv, som anses som værende 

motiverende.  

 Faktor 2, 4 og 5 har ikke variable, som hverken kan motivere respondenterne til en adfærds-

ændring eller påvirke dem.  

 

4.11.6.2 Identifikation af nydannede faktorer  

Faktoranalysen har vist, at faktorerne kan inddeles på alternative måder i forhold til, hvordan teori-

en inddeler diverse variable.  

 Faktor 1 er yderst interessant i kørsel, da den inddrager en del elementer fra både TPB og 

PMT. Ud fra den underliggende dimension vælges der at inddrage ordet konsekvenser i den label, 

som faktor 1 fik. TPB inddrager ikke konsekvenser i hverken attitude, subjektive normer eller PBC. 

PMT inddrager i høj grad konsekvenserne, men ikke hvorledes ens attitude påvirker ens intention. 

Dermed kan samhørigheden mellem attituden i forhold til intentionen, samt tanker omkring konse-

kvenser være et mix, som der fremadrettet kan undersøges, om det vil have en effekt. Man kan der-

for på baggrund af sammensætningen af variablene eksempelvis undersøge, hvordan man føler sig 

udsat på grund af høj fart, og hvordan man anser konsekvenserne og risikoen ved at køre for hurtigt. 

Faktor 1 viser også, at respondenterne anser der som værende en lav risiko for at ende i en ulykke, 

hvilket stemmer overens med, at de ikke føler sig specielt udsatte for at ende i en ulykke, når de kø-

rer for hurtigt. Dog har de forventninger til, at deres kørsel vil blive bedre, hvis de sænker farten. 

Her kan man ligeledes se, hvordan de forskellige variable hænger sammen, hvilket denne nydanne-

de faktor netop tager højde for.  
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 Her vises der netop, at de forskellige variable er afhængige af hinanden i forhold til, hvordan 

man opfatter konsekvenserne, hvilket er specifikt for adfærden om at køre for hurtigt. Hverken TPB 

eller PMT inddrager disse aspekter. Konsekvenserne ved denne adfærd er påvirket af andre fakto-

rer. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet med andre typer adfærd, og derfor er det nødvendigt at ha-

ve viden omkring, hvordan personer opfatter konsekvenserne af den specifikke adfærd for at vide, 

hvilke variable man skal tage højde for. 

 

4.11.6.3 Opsummering af kørsel 

Faktoranalysen viser, at variablene grupperer sig således, at de bakker op om krydstabuleringen.  

Faktor 1, 3 og 6 indeholder alle variable med motiverende variable. 

 Faktor 1 skiller sig ud og ligger op til, at PMT kan revurderes i forhold til samling af konse-

kvenserne. På denne måde inddrages der andre aspekter, såsom forventninger og det at man føler 

sig udsat. Derfor bliver denne faktor mere omfattende, og man vil derfor inddrage flere aspekter til 

at belyse konsekvenserne.   

 Ud fa faktoranalysen kan man diskutere de anvendte teoriers fordele og begrænsninger. For-

delene ved både TPB og PMT er, at de sammen bidrager med forklaringer på, hvorfor personer æn-

drer adfærd, og teorierne er velegnet til at forklare adfærdsændringer. Det er også en af grundene til, 

at begge teorier er anvendt i denne afhandling, da de supplerer hinanden. Derudover kan man også 

bruge disse teorier på mange forskellige problemstillinger, både med hensyn til adfærds- og købsin-

tention. Dog ligger begrænsningerne i, at det ikke nødvendigvis er de samme faktorer, som påvirker 

alle slags adfærd. Det er ikke sikkert, at man vægter de forskellige faktorer lige højt, når det er for-

skelligt, hvad der skal ændres. Noget adfærd er måske vanedannende, anden adfærd er måske soci-

alt anlagt, mens noget helt tredje adfærd har man måske slet ikke lyst til at ændre eller stoppe med. 

Derfor vil der også være forskellige motiver for at ændre forskellig slags adfærd.  
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Kapitel 5 - Anbefalinger 

Der vil blive udarbejdet kommunikative anbefalinger til Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Tra-

fik for at kunne hjælpe dem med problemstillingen om at få personer til at ændre deres adfærd i re-

lation til rygning, drikke over anbefalingerne og kørsel over hastighedsbegrænsningerne. Disse 

kommunikative anbefalinger vil blive udarbejdet på baggrund af de anvendte teorier, TPB og PMT, 

som netop forklarer, hvorledes det er muligt at foretage adfærdsændringer. Resultaterne fra analy-

sekapitlet har identificeret, hvilke variable som anses som vigtige for respondenterne i forhold til en 

adfærdsintention om at ændre adfærd. Her vil der arbejdes med de motiverende variable for ad-

færdsintentionen, samt variable som forsøges at påvirkes indirekte via forskellige kommunikative 

måder for at påvirke forbrugerne. Der vælges at arbejde med anbefalinger til institutionerne, som vil 

kunne bruges i diverse kampagner og kommunikative tiltag for at få forbrugere til at ændre adfærd. 

Derved ikke sagt, at det er den eneste måde, hvorpå Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik 

kan skabe motivation og ændre adfærd, da de bruger flere tiltag såsom organisering af Stoplinien, 

samarbejde med kommuner osv.
31,32

 Dog vil dette ikke være fokus for anbefalingerne, da der vil 

fokuseres på kommunikationen ud til forbrugerne.  

 Der er i afhandlingen taget udgangspunkt i brede målgrupper for at samle variable, som kan 

være motiverende for en bredere gruppe, og dermed vil anbefalingerne være overordnede. Dog vil 

det anbefales, at både Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik tager udgangspunkt i specifikke 

målgrupper, når de skal udarbejde deres kampagner. Da man ved at sigte for bredt og have til hen-

sigt at påvirke alle, i stedet vil påvirke færre. Budskabet bliver dermed mindre konkret, da individer 

ikke kan identificere sig med det. Dog mener vi med baggrund i vores analyser og resultater, at 

Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik godt kan drage nytte af de fremsatte anbefalinger, 

uafhængig af hvilken målgruppe, som der målrettes til.  

 Det skal indskydes, at i anbefalingerne tales der om forslag til kommunikative tiltag, hvormed 

der menes, at Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik selv skal sikre, at det forankres både 

nationalt og lokalt.
33

 Fokusområderne skal inddrages i løsninger, som fremstår som en samlet en-

hed, hvilket inkluderes i en gennemarbejdet strategi og markedsføringsplan, som naturligt har sine 

begrænsninger i budget, tid og lignende faktorer.  

 

 

                                                           
31

 www.stoplinien.dk  
32

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner  
33

 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner  

http://www.stoplinien.dk/
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner


 

Side 97 af 278 
 

97 Kapitel 5 - Anbefalinger 

5.1 Anbefalinger til Sundhedsstyrelsen om rygning 

Der er identificeret variable, som anses som motiverende for intentionen om at stoppe med at ryge. 

De motiverende variable omhandler omgangskredsens adfærd, forventninger til at adfærdsændrin-

gen vil være effektiv, samt at hvis man føler sig udsat for en sygdom på grund af rygning. 

 TPB siger, at et individ vil blive påvirket til at ændre adfærd, hvis man føler et pres fra ens 

omgangskreds. Dette viser krydstabellerne ligeledes. Dette kan dog være vanskeligt at inddrage i de 

kommunikative anbefalinger. Da det netop er adfærden i ens omgangskreds, som man identificerer 

sig med. Dog kan man forsøge at anvende selve aspektet omkring omgangskredsens adfærd i kom-

munikationen, da dette muligvis vil kunne appellere til rygeres motivation. Herved kan Sundheds-

styrelsen prøve at påvirke rygerne ved at benytte aspektet omkring venner, og hvor meget de bety-

der for hinanden, som bl.a. er blevet brugt af Trygfonden for at opfordre unge kvinder til at få en 

HPV-vaccine.
34

 Kampagnen fra Sundhedsstyrelsen kan eventuelt vise to venner, som snakker om, 

at de ikke vil miste hinanden til eksempelvis kræft. Derfor har de besluttet sig for at stoppe med at 

ryge, fordi de netop påvirker hinanden. Kampagnen vil derfor fokusere på, at man skal hjælpe sine 

nærmeste til at stoppe med at ryge. Herved vil man appellere til aspektet omkring, hvordan ens ad-

færd påvirker andre og omvendt. Det kan antageligvis motivere rygere til at få nogle af deres nær-

meste til at stoppe med at ryge. 

 Tidligere erfaringer er identificeret som en motiverende variabel, hvilket teorien siger, er sty-

ret af ens kontroloverbevisninger. Tidligere erfaringer kan bruges indirekte, hvis man forsøger at få 

rygere til at relatere sig til budskabet. Her vil man kunne inddrage personers oplevelser med ryg-

ning, som andre rygere kan identificere sig med. Som der bliver nævnt i de kvalitative interviews, 

vil det ikke være hensigtsmæssigt at vise de negative konsekvenser ved rygning, som én person har 

været ude for, da dette kan have en modsatrettet effekt. Derfor bør fokus i stedet være på, hvordan 

en person eksempelvis har fået et bedre helbred efter at have stoppet med at ryge. Herved vil man 

også relatere til de forventninger, som der er i forbindelse med en adfærdsændring, som også er in-

dikeret som en motiverende variabel. Ligeledes vil budskabet kunne motivere personer til at stoppe 

med at ryge, da det vil blive muligt at identificere sig med karakteren i kampagnen. 

 PMT indvirker på at overtale et andet menneske til at ændre adfærd. Her forsøger man at for-

klare samspillet mellem variable og de processer der sker, når man ændrer adfærd. Dette betyder, at 

afsenderen af kommunikationen omhandlende frygt, skal forstå, hvilke variable og processer, som 

                                                           
34

 http://www.trygfonden.dk/Nyheder/2012/09/Vidunderlivet-kampagne 
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skal indgå for at overtale modtageren. Derved vil PMT kunne være med til at forklare, hvordan man 

kan påvirke individer til en adfærdsændring med kommunikation.  

 Eftersom forventninger til en adfærdsændring er motiverende for respondenternes intention, 

skal der være kommunikativt fokus på denne variabel. Her kan der inddrages konkrete elementer af 

hvilke ændringer, og hvad der sker med ens helbred, hvis man stopper med at ryge. Således viser 

man individet, hvad man kan forvente af adfærdsændringen. Dette kan være, at man giver eksem-

pler på, hvor hurtigt man mindsker risikoen for blodpropper, hvor hurtigt lungerne kan begynde at 

bekæmpe infektioner, og hvor hurtigt vejrtrækningen bliver forbedret. Man bør vise fordelene ved 

et rygestop som et led i massekommunikationen, da man herved kan prøve at overtale rygerne til at 

stoppe med at ryge. Fordele ved et rygestop er allerede en del af Stoplinien.
35

 Dog vil det først kræ-

ve, at man har intentionen om at stoppe med at ryge, før man opsøger Stoplinien og derved ser disse 

fordele. Eftersom at denne variabel er blevet identificeret som motiverende til netop en adfærdsin-

tention, bør den kommunikeres ud til alle rygere for at motivere dem. Der bør ligeledes også kom-

munikeres, hvordan man kan sikre sig, at ens rygestop vil være succesfuldt, således at ens forvent-

ninger til adfærdsændringen vil blive opfyldt. Her vil det være muligt at inddrage den hjælp, som 

man kan få for at sikre rygestoppet, hvor bl.a. Stoplinien bør være fremhævet. Derved vil man ap-

pellere til rygernes forventninger, om at det nok skal lykkedes og samtidig motivere dem til holde 

rygestoppet.  

 Derudover er variablen, hvor udsat man føler sig for en sygdom, også motiverende for rygeres 

adfærdsintention. Teorien indikerer, at hvis man føler sig udsat for en sygdom, vil man kunne blive 

overtalt af kommunikation, og dermed vil man lettere kunne acceptere et budskab. Derved bør 

Sundhedsstyrelsen ligeledes have fokus på sårbarheden overfor eksempelvis en sygdom. Dette skal 

ikke forstås således, at Sundhedsstyrelsen skal informere, om hvilke sygdomme man kan få af ryg-

ning, da rygere allerede godt er klar over dette, og ifølge analyseresultaterne vil information om 

sygdomme blot virke afskrækkende for dem. Men der bør appelleres til, hvordan rygere føler sig 

”sårbare over for en sygdom”. Dette kan gøres ved at komme i øjenhøjde med modtagerne og ap-

pellere til deres følelsesmæssige side, hvor der kan fortælles på en relevant og ikke-belærende må-

de, hvad det er som man udsætter sin krop for. Man kan evt. bruge patos som virkemiddel, hvormed 

man vil få mulighed for at overbevise forbrugerne om budskabet ved at appellere til følelserne. 
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 Her vil man kunne kombinere forventningerne til adfærdsintentionen sammen med sårbarhe-

den for netop at undgå, at modtagerne opfatter budskabet som belærende, hvilket kan få dem til at 

tage afstand til det. Hvis Sundhedsstyrelsen informerer om fordelene ved et rygestop, og hvordan 

man kan sikre sig, at det vil fortsætte, vil man på en indirekte måde også inddrage, hvor udsat ens 

krop egentlig er for helbredsmæssige problemer. Et eksempel kan være, at man kører en kampagne, 

hvor man fortæller modtagerne, at risikoen for blodpropper vil falde efter 1 døgn, og ens lunger vil 

kunne bekæmpe infektioner hurtigere efter 2 uger – 3 måneder.
36

 Her vil man også fortælle modta-

geren, at hvis man ikke stopper med at ryge, er det sådanne risici, som man udsætter sin krop for. 

Herved vender man problemet om og undgår at belære rygere om de negative konsekvenser, hvor 

man viser hvad rygning netop gør ved ens krop. 

 Ligeledes vil ovenstående eventuelt kunne kombineres med tidligere erfaringer, hvor der som 

nævnt bør være fokus på, hvordan en person har fået et bedre helbred efter et rygestop. Hermed 

skabes der forventninger til selve adfærdsændringen samt hvilke fordele et rygestop har.  

 

5.1.1 Anbefalinger på baggrund af faktoranalysen om rygning 

Faktoranalysen har også bidraget med ny viden, som kan indarbejdes i anbefalingerne til Sundheds-

styrelsen. Dog er fokus her ikke på det kommunikative til forbrugeren, men mere på hvordan de kan 

bruge faktoranalysen til at undersøge de motiverende variable fremadrettet. 

Det er anvendeligt for Sundhedsstyrelsen at inddrage denne nye parameter, da de hermed kan 

opnå en dybere forståelse af, hvordan rygere anser konsekvenserne ved rygning, og hvordan dette er 

relevant i forhold til en adfærdsændring.  

 Faktor 4 omhandler både, hvad man tænker om konsekvenserne, men også om man kan for-

hindre disse konsekvenser ved at ændre adfærd, hvor der bliver inddraget både perceived probabili-

ty og response efficacy. Eftersom at disse variable tidligere er blevet identificeret som motiverende 

for en adfærdsintention, vil det være hensigtsmæssigt, hvis Sundhedsstyrelsen inddrager dette som 

et aspekt, når de skal undersøge, hvad der får personer til at stoppe med at ryge. 

Sundhedsstyrelsen bruger forskellige former for metoder, når de skal undersøge, hvordan de kan få 

individer til at stoppe med at ryge. Her bruger de den viden til at udarbejde deres kampagner og lig-
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nende. Disse metoder inddrager både fokusgrupper, interviews og spørgeskema for at afklare indi-

viders motivation for en adfærdsændring.
37,38

  

 Det er vigtigt, at Sundhedsstyrelsen får inddraget aspektet omkring, hvordan individer reage-

rer på konsekvenser ved rygning, så de kan få afdækket dette punkt i deres undersøgelser. Sund-

hedsstyrelsen vil derfor få mulighed for at undersøge, hvordan forbrugerne opfatter konsekvenserne 

af rygning på en ny måde, og om dette kan motivere dem til at stoppe med at ryge. Der er tidligere 

fundet frem til, at sårbarheden for en sygdom, at man tænker over konsekvenserne ved ens adfærd, 

samt ens forventninger til at adfærdsændringen vil være effektiv. Disse variable har en sammen-

hæng blandt rygere og der kan udformes spørgsmål, som inddrager disse variable. 

 Herved kan der eventuelt undersøges og spørges ind til forskellige områder, såsom: 

- Hvordan forbrugere vil reagere, hvis de fik af vide, at de anbefalinger som Sundhedsstyrelsen 

giver, ville sænke risikoen for at blive udsat for en sygdom. 

- Om forventninger til udfaldet vil øge eller sænke deres motivation til at sænke risikoen for at 

blive udsat for en sygdom 

- Hvis de tænker over konsekvenserne, om de ville føle sig mere udsatte for en sygdom på 

grund af rygning 

Dette skal blot ses som eksempler, og udformningen af spørgsmålene bør også afhænge af metoden, 

som der anvendes. Dog er formålet med disse spørgsmål at identificere, hvorvidt forbrugerne bliver 

motiveret til en adfærdsændring på baggrund af sammenhængen af variablene fra faktoren. Sund-

hedsstyrelsen vil derfor få indsigt i, hvordan forbrugerne opfatter konsekvenserne som en betydning 

for deres motivation for at ændre adfærd. Sammenhængen af variablene vil antageligvis kunne bru-

ges som et element i deres kampagner.  

 Dermed kommer der ikke kommunikative anbefalinger på baggrund af denne nye viden fra 

faktoranalysen, da der først bør testes, om man overhovedet kan bruge den nye viden til kampag-

nerne. Dette er derfor en anbefaling til Sundhedsstyrelsen om at inddrage dette aspekt som en del af 

deres undersøgelse for at vurdere, hvorvidt faktoren har betydning for motivationen for at stoppe 

med at ryge. 
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5.2 Anbefalinger til Sundhedsstyrelsen om alkohol 

I de tidligere analyser blev der ikke identificeret variable, som anses som direkte motiverende for 

adfærdsintentionen om at sænke sit alkoholforbrug, hvilket muligvis kan skyldes, at størstedelen af 

respondenterne ikke har intentionen om at ændre på deres alkoholforbrug. Dog er der blevet identi-

ficeret enkelte variable, der indirekte har en effekt, som Sundhedsstyrelsen bør fokusere på med 

kommunikative midler, da det antages, at de variable kan inddrages kommunikativt og vil have en 

effekt på adfærdsintentionen vedrørende alkohol.  

 Sundhedsstyrelsen bør fokusere på de to variable, som vedrører response efficacy. Disse er, at 

man tænker over konsekvenserne, og forventninger til at adfærdsændringen vil være effektiv og vil 

have en positiv indvirkning på ens liv efterfølgende. Ifølge PMT ses response efficacy som en es-

sentiel faktor for adfærdsintentionen, da motivationen for at ændre adfærd ikke kan være der uden 

forventninger til adfærdsændringen.  Der ses ud fra dataene, at respondenterne ikke er særlig bevid-

ste om konsekvenserne ved alkohol, og der er ikke mange, som mener, at det kan få alvorlige føl-

ger, hvis man drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har tidligere udar-

bejdet kampagner bl.a. i 2011, hvor man har forsøgt at skabe kendskab til sammenhængen mellem 

kræft og alkohol. Dog har det ikke lykkedes dengang at opnå målsætningerne for kendskabet,
39

 og 

siden hen har der været fokus på andre aspekter.  

 Ud fra vores analyser indikeres der, at Sundhedsstyrelsen bør fokusere på at få forbrugerne til 

at tænke over de konsekvenser, som er forbundet med alkohol. Dette vil være muligt ved at bruge 

kampagnerne til at informere forbrugerne om, hvilke sygdomme der er forbundet med et højt alko-

holforbrug. Budskabet bør være formuleret på en ikke-belærende måde omkring konsekvenserne, 

og informere dem om konsekvenserne på en måde, hvorpå man vil prøve at komme i øjenhøjde med 

forbrugerne. Dermed bliver forbrugeren antageligvis ikke afskrækket, og forståelsen af budskabet 

kan trænge igennem. Dette kan eventuelt gøres via patos, hvormed man vil appellere til den mere 

følelsesmæssige side omkring, hvordan man opfatter konsekvenserne.  

De ovenstående anbefalinger kan sammenholdes med den anden variabel indenfor response effica-

cy, nemlig forventningerne til at adfærdsændringen vil være effektiv. Der bør derfor være fokus på, 

hvilke forventninger forbrugerne kan have til en adfærdsændring, og hvordan denne adfærdsæn-

dring kan ske. Sundhedsstyrelsen kan derfor vise, hvilke fordele der er ved et mindre alkoholfor-

brug, og hvordan man kan sørge for at have et alkoholforbrug, hvor man overholder Sundhedssty-

relsens anbefalinger om 14 genstande om ugen til mænd og 7 genstande om ugen til kvinder. Ved at 
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vise fordelene ved et lavere alkoholforbrug vil man ligeledes indirekte vise konsekvenserne ved et 

for højt alkoholforbrug. I kampagner for alkohol vil man derfor kunne vise, at man sænker sin risiko 

for at blive syg af alkohol, og ens helbred derfor vil blive forbedret, hvis man overholder Sundheds-

styrelsens anbefalinger. Man bør eventuelt have nogle konkrete oplysninger, hvordan ens helbred 

bliver forbedret, så det ikke bliver for vagt, hvad man rent faktisk kan forvente af en adfærdsæn-

dring. Forbrugere anser netop ikke alkohol som særlig sundhedsskadeligt, selvom de drikker over 

anbefalinger, og hvis de ikke får nogle oplysninger om konsekvenserne, som de kan relatere sig til, 

vil det ikke ændre på holdningen omkring det sundhedsskadelige aspekt. Ligeledes bør der også gø-

res opmærksom på, hvordan man kan sænke sit alkoholforbrug. Her kan Sundhedsstyrelsen komme 

med nogle forslag til, hvordan man kan drikke mindre om ugen, så man har noget at konkret at for-

holde sig til og dermed gøre det muligt at overholde anbefalingerne. Et eksempel kan være, at man 

kan sørge for at have et glas vand ved siden af, så man ikke drikker alkoholen lige så hurtigt. Der-

ved vil forbrugeren også få et indtryk af, hvad det kræver af en at sænke sit alkoholforbrug og der-

med skabes der forventninger til udfaldet af adfærdsændringen, og hvorledes denne ændring kan 

være effektiv.  

 På denne måde får Sundhedsstyrelsen både inddraget aspektet om konsekvenser ved alkohol, 

så de får forbrugere til at tænke over dem, samt hvilke forventninger de kan have til en adfærdsæn-

dring. Netop ved at fokusere på flere af de variable, som der kan påvirkes med kommunikative mid-

ler, vil man kunne skabe en stærkere adfærdsintention hos de personer, som bliver motiveret af de 

inddragede variable, end hvis fokus kun er på en enkel variabel. Dette skyldes, at motivationen for 

en adfærdsændring ofte afhænger af flere variable, hvormed det er muligt, at ramme flere forbruge-

re. 

 Tidligere erfaringer er ligeledes en variabel, som er blevet identificeret som en variabel, der 

kan påvirkes med kommunikative midler. TPB siger, at man på baggrund af sine tidligere erfaringer 

kan blive påvirket til at ændre sin adfærd. Dette skyldes, at hvis man har oplevet situationer, hvor 

den pågældende adfærd har haft en betydning, enten positivt eller negativt, vil det indvirke på ens 

egen motivation til at ændre adfærd. 

 Dermed bør der med kommunikative midler kreeres en persons oplevelse med alkohol, som 

forbrugerne kan identificere sig med i forhold til deres egen erfaring. Dette kan både afspejles posi-

tivt og negativt. Ved at vise negative oplevelser, såsom hvordan man kan ende, hvis man drikker 

over anbefalingerne gennem en længere periode, eller positivt ved at vise hvorledes man får det 

bedre af at drikke mindre. På baggrund af resultater fra analyserne anbefales et positivt fokus. Dette 
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skyldes, at respondenterne har indikeret, at de tager afstand fra skræmmende scenarier. Sundheds-

styrelsen kan derfor eventuelt vise en person, som har sænket sit alkoholforbrug, hvor man får ind-

trykket af, hvilken positiv indvirkning dette har haft på personens liv. Dette kan eksempelvis være, 

at personen har mere overskud i hverdagen, er blevet friskere, fået et bedre helbred og lignende 

aspekter. Det bør netop være noget, som forbrugerne kan relatere til for at have en indvirkning på 

deres egen adfærdsintention. Ligeledes skal scenariet være noget, som forbrugerne kan identificere 

sig med fra deres eget liv for netop at kunne afspejles som deres egne erfaringer. 

 Dette vil eventuelt kunne kombineres med variablene fra response efficacy, hvor forventnin-

ger til adfærdsintentionen vil blive afspejlet i en persons erfaringer med alkohol. Her vil forbruger-

ne kunne få indtryk af, hvad de kan forvente ved at sænke deres alkoholforbrug. Samtidig kan de 

forholde sig til selve budskabet, som skal afspejle nogle af deres egne erfaringer.  

 

5.2.1 Anbefalinger på baggrund af faktoranalysen om alkohol 

Ligesom med faktoranalysen for rygning, er der blevet identificeret en faktor i faktoranalysen for 

alkohol, som bidrager med ny viden i forhold til de to anvendte teorier. Dette er også anvendeligt 

for Sundhedsstyrelsen, da de også her kan få en større forståelse for, hvordan personer som drikker 

over Sundhedsstyrelsens anbefalinger anser konsekvenserne ved alkohol, og hvordan dette indvir-

ker på deres intention om en adfærdsændring. 

 Faktor 1 samler de negative konsekvenser ved et for højt alkoholforbrug. Denne inddrager, 

hvordan man anser konsekvenserne af at drikke for meget alkohol, som kan resultere i, at man bli-

ver udsat for en sygdom. Her er perceived severity, perceived probability og attituden om det sund-

hedsskadelige aspekt inddraget. Disse variable blev ikke identificeret som motiverende, men der var 

en signifikant forskel blandt respondenterne med de forskellige adfærdsintentioner, og derfor kan 

disse variable stadig få en indvirkning på adfærdsintentionen. På nuværende tidspunkt anser re-

spondenterne ikke konsekvenserne som alvorlige, og derfor føler de sig ikke udsatte for en sygdom, 

og der er heller ikke mange, som har den holdning, at de anser konsekvenserne som sundhedsskade-

lige, men dette kan der ændres på ved hjælp af kommunikative tiltag. Derfor vil det være hensigts-

mæssigt, hvis Sundhedsstyrelsen inddrager dette aspekt i deres undersøgelser, når de skal undersø-

ge, hvad der kan være med til at få personer til at sænke deres alkoholforbrug, og om opfattelsen af 

konsekvenserne kan få en indvirkning på det. Sundhedsstyrelsen vil derfor få mulighed for at un-

dersøge, om opfattelsen af konsekvenserne som negative, kan være medvirkende til, at flere perso-

ner drikker mindre. Eftersom at personer ikke opfatter alkohol som særlig sundhedsskadeligt, kan 
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det tænkes, at opmærksomhed på dette område kan indvirke på adfærdsintentionen, og derfor bør 

der spørges ind til dette aspekt. 

Eksempler på undersøgelsesområder kan være følgende: 

- Hvordan forbrugere forbinder alkohol og sygdomme. 

- Hvordan forbrugere vil opfatte deres adfærd, hvis de følte sig udsatte for sygdomme på grund 

af alkohol. 

- Om alvoren ved et for højt alkoholforbrug vil have en indvirkning på deres intention om at 

sænke deres alkoholforbrug. 

Dette skal også her blot ses som eksempler, som kan være relevante at undersøge nærmere via for-

skellige metoder, såsom interviews osv. Dog er formålet med disse spørgsmål at kunne få identifi-

ceret, hvorvidt forbrugerne vil blive motiveret til at sænke deres adfærd, hvis de eksempelvis føler 

sig udsatte, eller hvis de får et syn på alkohol som værende sundhedsskadeligt. Hvis Sundhedssty-

relsen kan undersøge sammenhængen af disse variable, vil det kunne bruges som et nyttigt element 

i deres kampagner. 

 

5.3 Anbefalinger til Rådet for Sikker Trafik om kørsel 

I denne undersøgelse er det identificeret via datamaterialet, at en af variablene fra subjektive nor-

mer, kritik fra andre, vil motivere respondenterne til en ændring af intentionen. De normative over-

bevisninger, som ligger bag de subjektive normer, blev identificeret i teorien som noget individet 

inddrager, når de skal ændre adfærd. Det vil sige, omgangskredsens forventninger til hvordan man 

agerer inden for en bestemt slags adfærd. Motivationen, i forhold til om individet er villig til at ef-

terkomme det sociale pres fra omgangskredsen, er vigtig, da denne er med til at afgøre, hvorvidt 

individet lader sig påvirke af andre eller ej.  

 I Danmark er det at blande sig i andres kørsel anset som et tabu, og det at give kritik er abso-

lut ikke noget vi taler om.
40

 At bryde et tabu skal gå i tråd med en holdningsændring. Da de kvalita-

tive interviews indikerede, at de fleste fartsyndere primært vil blive påvirket i situationen, hvor de 

modtager kritikken, skal der en holdningsændring til hastighedsbegrænsninger, før den længereva-

rende effekt kan sikres. Dog skal Rådet for Sikker Trafik forsøge at skabe en holdning til, at det er i 

orden at sige fra, hvis ikke man føler sig tryg i bilen, når nogen kører for stærkt. Derfor anbefaler vi, 
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at der skal skabes en sund debat omkring dette, da der eksempelvis blev sagt i interviewene, at nog-

le af de interviewede ikke virkede særlig åbne omkring det at modtage kritik, hvis de eksempelvis 

kørte for stærkt. Man kan overveje, om de sociale mediers indtog i danskernes dagligdag gør, at det-

te forum er et sted, hvor man kan skabe en debat. I 2014 blev der via sociale medier skabt debat om 

et tabubelagt emne, nemlig stomiposer,
41

 hvilket er et eksempel på, at sociale medier kan bruges til 

at skabe konstruktiv debat. Dog skal dette også gøres varsomt, da man skal være opmærksom på, at 

alle kan blande sig i debatten og dermed både afføde positive og negative kommentarer til aspektet 

om kørsel over fartgrænserne.  

 PBC inddrager tidligere erfaringer, som er motiverende og derfor kan inddrages kommunika-

tivt til at påvirke forbrugerne. Igennem tidligere kampagner fra Rådet for Sikker Trafik, er der ofte 

blevet vist, hvorledes en ulykke kan forekomme, hvis man kører over det tilladte. Disse kampagner 

har ofte været styret af følelser hvilket oftest er det nemmeste at appellere til. I de kvalitative inter-

views bliver det nævnt, at det er nemmere at relatere sig til kampagnen, hvis man kan identificere 

sig med de personer, som indgår i den, dette kan man inddrage og dermed få personer til at lytte til 

andres tidligere erfaringer.  

 En anbefaling kan eksempelvis være, at man kan forsøge at appellere til patos ved at vise en 

pæn, ung fyr, som bliver filmet på overkroppen, der sidder og fortæller om, hvor sjovt det har været 

at køre for stærkt, ser et tilbageblik til hans ulykke, hvorefter man ser, at han sidder i kørestol og de 

ting han har fortrudt. Ovenstående er bare et eksempel på en kampagne, hvor man inddrager tidlige-

re erfaringer og appellerer til patos.  

 Inddragelse af tidligere erfaringer skal gøres nærværende og essentielle med en karakter, som 

modtagerne kan relatere og identificere sig selv med. Rådet for Sikker Trafik forsøger allerede at 

udnytte patos i deres reklamer,
42

 hvilket vi anbefaler dem at fortsætte med, men med større inddra-

gelse af karakterer, som modtageren kan identificere sig med, da der er blevet indikeret i de kvalita-

tive interviews, at de interviewede ikke kunne identificere sig med den viste kampagne. 

 Forventninger til at ens kørsel vil blive forbedret, hvis man sænker farten, er, ifølge datamate-

rialet, en motiverende variabel. I PMT bruges response efficacy, som viser at frygtstimuli alene ikke 

fremkalder motivation hos respondenterne. Dette skyldes, at forventninger til udfaldet spiller en af-
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gørende rolle for motivationen. Dette bakker op om, at forventninger er blevet identificeret som mo-

tiverende for vores respondenter, som er en statistisk signifikant variabel.  

Her kan man ligesom med rygning inddrage, hvorledes man via små forbedringer kan forbedre ens 

kørsel. Det kan være gennem små tankevækkende citater rundt omkring i dagligdagen, enten via 

online eller outdoor medier. Her vil man ligeledes kunne inddrage citater til både etos, patos og lo-

gos. Eksempler kan være følgende: 

- Er det altid naboen som kommer i en ulykke, eller er du naboen næste gang? 

- Hvad ville der ske, hvis du kom to minutter senere? Formentlig ingenting… 

- Hellere sikkert frem end slet ikke at komme frem 

Forventninger til hvordan ens kørsel vil blive, hvis man sænker farten, beror også på, at responden-

terne skal se en umiddelbar effekt. Ved rygning kan man som dagene går, fornemme fysisk hvordan 

ens krop reelt får det bedre. Denne effekt kan ikke sammenlignes med kørsel, da man ikke på sam-

me måde vil fornemme en fysisk forbedring, hvilket komplicerer den samme tilgang. Dog vil Rådet 

for Sikker Trafik i stedet kunne bruge små simple udtryk for at vise, hvordan man er taknemlig for, 

at bilister sænker farten, således at der inddrages en positivt anerkendende tone. Dette gøres allerede 

ved eksempelvis vejarbejde, hvor man nogle steder kan se skilte med ordlyden: ”Tak fordi du tog 

hensyn”.
43

 Disse skilte vil antageligvis give bilisterne en god samvittighed, hvis de tager hensyn, 

mens der selvfølgelig vil være andre, som får dårlig samvittighed, hvis ikke de gør.  

 Dermed anbefales det at forsætte og muligvis udvide brugen af anerkendende skilte ude på 

vejene, således der også opbygges en adfærd, som anerkender, at man kører langsommere og tager 

hensyn, hvormed bilisterne kan skabe sig positive forventninger.  

 Til sidst inddrages variablene, om man anser konsekvenserne som alvorlige, at man tænker 

over konsekvenserne, samt holdningerne til at kørsel over fartgrænserne er uansvarligt og farligt.  

 Cirka tre fjerdedele af respondenterne tænker over konsekvenserne ved at køre for hurtigt. 

Dog vejes konsekvenserne ikke højt nok til, at de ikke med det samme slipper foden fra speederen.  

Derfor skal påvirkningen og påmindelsen om konsekvenserne være til stede, hvor de reelt kører for 

stærkt, da de dermed mindes om det i selve adfærden. Dette kan være via radio, flere skilte langs 

vejene eller outdoor-kampagner, som også står langs landevejene, hvor der typisk køres for stærkt. 

Dette bruger Rådet for Sikker Trafik allerede,
44

 men anbefalingerne vil være at inddrage nogle af de 

                                                           
43 http://www.naerumgrundejerforening.dk/?cat=10  
44 https://www.sikkertrafik.dk/Aktuelt/Kampagner/Kampagner/Fart-F2014.aspx  
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ovenstående variable og så møde bilisterne endnu mere ude på vejene, hvor der køres stærkest. Der 

har tidligere, hvilket blev påpeget i de kvalitative interviews, været kampagner hvor man så alvorli-

ge konsekvenser af for høj fart, hvilket havde gjort indtryk. Det at se konsekvenserne af en trafik-

ulykke, hvor for høj fart har været grunden, er ikke på samme måde belærende. Ved rygning blev 

det identificeret at have en negativ effekt og gøre sammenholdet blandt rygerne stærkere, men dette 

er ikke tilfældet ved kørsel. Derfor vil anbefalingen være at bruge konsekvenserne som et element i 

kampagnen. Blive ved med at minde forbrugerne om, at konsekvenserne er alvorlige, således de 

også tænker over disse og reagerer. Herved får man også inddraget holdningerne omkring det uan-

svarlige og farlige aspekt. Hvis man minder forbrugerne om, at konsekvenserne er alvorlige, vil det 

blive kædet sammen med, at kørslen er farlig og uansvarlig, hvilket kan medvirke til at personer får 

en intention om at sænke farten.  

 At køre for stærkt er blevet en daglig ting for mange – ca. 75 % af tiden man kører, bliver der 

kørt for stærkt, ifølge Rådet for Sikker Trafik.
45

 Dette skyldes, at hastighedsbegrænsningerne anses 

af bilisterne som værende anbefalinger og ikke retmæssige love. Derudover bidrager bilisternes 

egen selvsikkerhed ligeledes til problematikken, da de selv mener at være gode bilister og har kon-

trol. Dermed skal der indarbejdes i en holdningsændring, at hastighedsbegrænsningerne er dansk 

lov, og at dette skal anses ligeså.  

 Som beskrevet oppe ved PBC bruges patos i en del reklamer. Dog kunne logos være en anden 

tilgang. Hvor man rationelt forklarer, at hvis man kører så meget for hurtigt, er man fremme ca. 4 

minutter før, og derefter vise hvilken risiko man eventuelt har udsat sig selv og andre for undervejs, 

fordi man i mellemtiden har kørt for stærkt. Dette vil inddrage mulige konsekvenser og tiltale de 

rationelle mennesker. Hermed vil man udnytte logos, hvilket vil være en anden tilgang end den 

umiddelbare og en anbefaling, som eventuelt kan prøves af.  

 

5.3.1 Anbefalinger på baggrund af faktoranalysen om kørsel 

Ovenstående tager udgangspunkt i de primære resultater fra krydstabellerne. Derudover viste fak-

toranalysen også en ny faktor og ligger op til, at PMT kan revurderes i forhold til samling af konse-

kvenserne. Denne nye viden kan man også bruge hos diverse institutioner. Den nye faktor viser en 

samhørighed på tværs af teori, hvor både konsekvenser og attituden inddrages. Her anser vi den nye 

faktor som yderst anvendelig til indsamling af empiri vedrørende dem, som man forsøger at påvirke 

til en adfærdsændring via de informative kampagner. For at kampagnerne skal optimeres, er det vig-

                                                           
45

 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34388752:ni-ud-af-ti-k%C3%B8rer-for-st%C3%A6rkt.html  
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tigt at vide, hvad der ligger til grund for en ændring af adfærdsintentionen. Dermed vil det anbefales 

at inddrage denne nydannede faktor i prætests, hvor man vil forsøge at spørge ind til, hvorledes re-

spondenterne anser konsekvenserne ved at køre for hurtigt, eller om de relaterer konsekvenserne til 

en uansvarlig kørsel. Herved får man undersøgt sammenhængen af variablene i faktoren. Prætests er 

vigtige, hvilket dækker over indsamling af information om målgruppen og deres adfærd. Det er og-

så vigtigt at evaluere kampagnerne, hvor man identificerer, om man rammer sin målgruppe med 

budskabet, og om der sker en ændring af adfærdsintentionen. Her kan faktor 1 også bruges, hvortil 

man spørger ind til konsekvenserne ved at køre for stærkt for at se, om holdningen har ændret sig 

efter kampagnen har været vist.  

 Ovenstående er anbefalinger til Rådet for Sikker Trafik, og hvorledes de kan udnytte nogle af 

de variable, som er blevet identificeret via det kvalitative og kvantitative materiale. Nogle af variab-

lene er allerede et fokusområde, og derfor indeholder anbefalingerne også bekræftelse i, at de skal 

fortsætte med nogle af de tiltag, som Rådet for Sikker Trafik allerede anvender.  

 Ovenstående variable er beskrevet enkeltvis og med fokus på, hvordan den enkelte variabel 

kan bruges til at motivere forbrugerne gennem forskellige tiltag. Dog vil inddragelse af flere variab-

le, alt andet lige, bidrage til at man kan målrette kampagnerne til flere forbrugere. En variabel kan 

påvirke en respondent til at ændre sin intention, mens andre respondenter påvirkes af en anden eller 

flere variable. Dermed skal variablene gerne kombineres i kampagnen, således man ikke ”kun” fo-

kuserer på en enkelt variabel. Forventninger til et bedre liv ved en lavere fart, kan kombineres med 

tidligere erfaringer, samt konsekvenser, og holdningerne til at det er farligt og uansvarligt.  Dette 

bør antageligvis give en større effekt og ramme flere, da de ovenstående variable er blevet indikeret 

som motiverende for at sænke farten.  
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Kapitel 6 - Diskussion 

Ovenstående analyse medfører en række overvejelser og refleksioner, hvormed nogle af disse vil 

diskuteres i nedenstående.  

 

6.1 Refleksioner over respondenternes svar  

Som tidligere angivet indikerer resultaterne, at 105 vil stoppe med at ryge, 370 vil nedsætte deres 

alkoholforbrug, og 369 vil gerne sænke deres fart generelt. Resultaterne kan dog diskuteres, da man 

eksempelvis kan sætte spørgsmålstegn ved, om respondenterne ved hvor mange genstande de indta-

ger i løbet af en aften eller en uge, og/eller de delvist lyver for sig selv ved at benægte mængden af 

alkohol, som indtages. Resultaterne for alkoholanalyserne indikerer, at respondenterne ikke beteg-

ner det at drikke over Sundhedsstyrelsens anbefalinger som værende alvorligt, og der er en udbredt 

accept af indtagelse af alkohol, hvilket i særdeleshed påvirker deres svar angående deres adfærdsin-

tention.  

 Selvom vi har lovet respondenterne fuld anonymitet, så kan individer stadig have fordrejet 

sandheden en smule for at udstille sig selv i et bedre lys, selvom det ”kun” er med egne øjne. Nogle 

gange vil man ikke se sandheden i øjnene, hvilket både gælder rygere, personer som drikker over 

anbefalingerne og bilister, som kører over fartgrænserne. Alle de interviewede i den kvalitative un-

dersøgelse indikerede, at de var fremragende bilister, mens det var de andre trafikanter på vejene, 

som gjorde vejene usikre og forårsagede ulykker. Dette viser tydeligt troen på egne evner, men om 

disse bilister er ”dygtige” trafikanter, er svært at vide. Dette kan indikere en manglende selverken-

delse af egne evner, da de alle sammen antageligvis ikke er lovlydige bilister. Dette kommer også til 

udtryk i de kvantitative data, hvor individer muligvis mener, at de ryger mindre end de regner med, 

drikker mindre end de tror og er bedre bilister end de reelt er. 

 

6.2 Reliabilitet og validitet i opgaven  

Diverse pilottests, samt brugen af de kvalitative interviews, har været med til at sikre reliabiliteten i 

opgaven. Ydermere er der i ovenstående diskuteret, hvorvidt man kan stole på respondenternes svar, 

hvilket kan være problematisk. Dog er der forsøgt at tage højde for dette via interviewguiden, samt 

flere spørgsmål, som dækker samme faktor i spørgeskemaet, som kan afdække respondenternes på-

virkning af denne faktor. Herudover er anonymitet også med til at sikre, at respondenternes svar bør 

være pålidelige. Hermed kan man antageligvis godt stole på, at de har svaret sandfærdigt ud fra de-
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res egne overbevisninger, som går i tråd med den eventuelle manglende selverkendelse af egen ad-

færd.  

 Validiteten er sikret igennem kvalitative og kvantitative undersøgelser, som alle har været 

gennemført i forhold til tidligere beskrevet metoder, hvilket er med til at sikre validiteten i forhold 

til problemformuleringen og spørgsmålene til processen. Hermed har vi afdækket virkelighedstro 

forhold, hvilket også ses beskrevet i nedenstående, da Sundhedsstyrelsen har benyttet en af de vari-

able, som også er identificeret i vores analyse, som værende motiverende. Derudover sikres validi-

teten også ved brug af anerkendte teorier, som er testet tidligere i lignende områder. Derfor har vi 

via vores empiriindsamling forsøgt at sikre validiteten så vidt muligt, at vi får målt adfærdsintentio-

nen og de tilhørende variable, som vi ønsker at måle.  

 

6.3 Begrænset generaliserbarhed og repræsentativitet 

Dataene har i analysen vist, at der forekommer en begrænset repræsentativitet, da vores demografi-

ske data ikke er i overensstemmelse med, hvordan tallene fra Danmarks Statistik ser ud. Dette skyl-

des, at vi har haft begrænsede ressourcer om at nå en større og mere repræsentativ målgruppe. Ek-

sempelvis kan det ses, at den største gruppe af vores respondenter bor i hovedstadsområdet, hvilket 

ikke stemmer overens med, hvordan den danske befolkning er fordelt ud over landet (Bilag 8). 

 Dog har vi fået over 100 respondenter på hver adfærd, hvilket antages at kunne præsentere et 

retvisende billede af, hvordan respondenternes holdninger og motivation fordeler sig. Derfor anta-

ges der, at respondenternes svar dækker over de holdninger, som generelt findes i det danske sam-

fund. Vi kan derfor ikke sige, at vores resultater er repræsentative for den danske befolkning, men 

der kan stadigvæk konkluderes på problemstillingen og dermed udforme anbefalinger til de forskel-

lige institutioner.  

 

6.4 Problematik om adfærdsintention 

Adfærdsændringer og intentionen kan være yderst svære at forudsige. Dette skyldes ikke mindst, at 

alle individer overordnet set er forskellige, og dette komplicerer, hvorledes man kan opstille gene-

relle modeller til adfærdsændringer. Dog er der stadig udviklet anerkendte modeller, som vi benyt-

ter os af til at vise og undersøge generelle sammenhænge. Diskussionen om hvorvidt adfærdsteori 

er fyldestgørende til at afdække og forklare alle aspekter af adfærd, bliver ikke afklaret i denne af-

handling, da dette også i høj grad omhandler hvilke slags adfærd man ønsker at ændre/påvirke. 

Ovenstående problematik omkring adfærdsteorien skaber nogle overvejelser, om adfærdsteori kan 
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afspejle alle de relevante og komplicerede elementer, som både mennesker og forskellig slags ad-

færd rummer.  

 Som tidligere beskrevet har det teoretiske udgangspunkt sine begrænsninger og fremmaner 

ligeledes diskussion blandt kritikere og tilhængere. Eksempelvis kan nævnes diskussionen af hvor-

dan de tre faktorer indbyrdes påvirker hinanden i TPB, som heller ikke er afsluttet, hvilket er en af 

begrænsningerne af modellen. Ved at inddrage teori, som supplerer hinanden, har vi forsøgt at imø-

dekomme nogle af de begrænsninger, som adfærdsteorierne indeholder. Derudover kan det diskute-

res, at det kan være yderst svært at måle, hvorvidt de personer, som har adfærdsintentionen også 

stopper den potentielt skadelige adfærd. Dette er også et problematisk område, da eksempelvis 

Sundhedsstyrelsen heller ikke ved, hvorvidt personer drikker mindre på grund af en kampagne eller 

på grund af andre faktorer, eksempelvis hvis de fik en anbefaling fra en læge. 

 

6.5 Diskussion ift. nye kampagner 

Efter vi har påbegyndt analysen af, hvad der påvirker og motiverer respondenterne, har Sundheds-

styrelsens uge 40 alkohol-kampagne været udsendt i fjernsynet, samt brugt diverse andre tiltag med 

både trykt og digitalt materiale. Fokus i kampagnen er i 2014 på mænd i aldersgruppen 45-65 år 

med kort uddannelse. Ligeledes bliver der nævnt, at man drikker mindre i Danmark, men der påpe-

ges samtidigt i kampagnen, at man måske stadig skal overveje sine alkoholvaner.
46

  

 I denne forbindelse kan man se på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at de har udarbejdet di-

verse råd til, hvordan man kan drikke mindre. På baggrund af resultater i vores analyser, er der fun-

det frem til variable, som menes at have en effekt på adfærdsintentionen. Dette drejer sig blandt an-

det om forventninger til, at ens adfærdsændring vil have en positiv effekt på ens liv. Hertil bygger 

vores anbefalinger på, at man skal vise forbrugerne, hvordan en adfærdsændring kan være succes-

fuld. Vi anbefaler, at det kan gøres ved at vise forbrugerne, hvad de rent faktisk kan gøre for at 

drikke mindre alkohol. Dermed kan der ses, at vores anbefalinger, er nogle som Sundhedsstyrelsen 

allerede anvender i mere eller mindre grad, hvor disse derfor er i tråd med vores egne anbefalinger. 

Dog skal det påpeges, at overvejelser omkring anbefalingerne allerede startede, da analyserne blev 

udarbejdet, og derfor er vores anbefalinger foretaget på baggrund af vores resultater, og ikke på 

baggrund af Sundhedsstyrelsens kampagne. 

                                                           
46
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 Eftersom at Sundhedsstyrelsen kommer med konkrete anbefalinger, som også er udarbejdet i 

vores analyse, understøttes det, at variable, som er blevet identificeret i analysen, kan anvendes til 

anbefalinger, som er håndgribelige og kan anvendes i kampagner fra diverse offentlige institutioner. 

Selvom det ovenfor er diskuteret, at det er svært at forudsige, hvad der påvirker, at man ændrer ad-

færd, underbygger brugen af variable i en kampagne, at teorierne bidrager med brugbare faktorer, 

som kan ændre adfærdsintentionen.  
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Kapitel 7 - Konklusion 

Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik forsøger at påvirke forbrugernes intention om at æn-

dre adfærd, blandt andet gennem deres informative kampagner. Det er vigtigt, at kampagnerne er 

relevante for forbrugerne og kan differentiere sig i det konkurrerende mediebillede. Det er nødven-

digt at undersøge, hvordan forbrugerne motiveres til en intention om at ændre adfærd samt hvilke 

faktorer, der påvirker denne adfærdsintention. Der er taget udgangspunkt i tre slags adfærd: ryg-

ning, alkoholforbrug over Sundhedsstyrelsen anbefalinger og kørsel over hastighedsbegrænsninger-

ne. Disse adfærdsmønstre kan være med til at skabe sundhedsskadelige og livstruende konsekven-

ser, hvorved det er vigtigt at prøve at ændre det. 

 For at undersøge de faktorer, som motiverer forbrugerne til en intention om at ændre adfærd, 

er der opstillet en teoretisk referenceramme. Gennem Theory of Planned Behavior og Protection 

Motivation Theory, som benyttes til at forsøge at forudsige adfærd, er der taget udgangspunkt i de 

faktorer, som hver model indeholder, hvorved de også supplerer hinanden. Ligeledes forklarer teo-

rierne hvilke faktorer, som forbrugerne finder motiverende for at ændre adfærdsintentionen, som 

derefter kan føre til en adfærdsændring.  

 Med udgangspunkt i 8 kvalitative dybdeinterviews har det været muligt at undersøge og iden-

tificere forskellige motiver inden for de tre slags adfærd. Blandt andet ses det, at rygning er en ny-

delsesfaktor, som man kan være fælles om, men samtidig nyde alene. Det er ligeledes en social ting 

at drikke alkohol, hvilket betegnes som en del af kulturen i Danmark. Motiverne for at køre for hur-

tigt i trafikken er, at der er plads og mulighed for det, samt at man har travlt. 

 På baggrund af ovenstående, samt den anvendte teori, har det været muligt at udforme en 

kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor der er blevet spurgt ind til de variable, der ses som ind-

virkende på adfærdsintentionen. Ud fra de indsamlede data er der blevet benyttet beskrivende stati-

stik, krydstabeller og faktoranalyser for at analysere og vurdere faktorerne, som har betydning for 

respondenterne. Analyserne viser, at der er fundet en række variable, som er motiverende for ad-

færdsintentionen i forhold til rygning, alkoholforbrug over anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og 

kørsel over hastighedsbegrænsningerne. 

 Analyserne viser, at rygere anser omgangskredsens adfærd som motiverende for selv at stoppe 

med at ryge. De bliver også påvirket af tidligere erfaringer, samt hvis de føler sig udsatte for en 

sygdom, og dette vil også påvirke deres intention om at stoppe med at ryge. Hvis rygere både tæn-

ker over konsekvenserne ved deres adfærd, samt har forventninger til, at en adfærdsændring vil føre 

til noget positivt, vil dette tillige være motiverende for deres intention om at stoppe med at ryge. 
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Der er ikke blevet identificeret variable, som er motiverende for en adfærdsændring inden for alko-

hol, men tidligere erfaringer vil kunne inddrages kommunikativt, da det i de kvalitative interviews 

er angivet, at dette vil kunne påvirke de interviewede til at sænke deres alkoholforbrug. Ligeledes 

vil det at man tænker over konsekvenserne, samt ens forventninger til, at man vil få det bedre hvis 

man sænker sit alkoholforbrug, kunne påvirke respondenterne til at ændre adfærden og vil derfor 

kunne inddrages kommunikativt. Det ses som motiverende, hvis man skal sænke sin fart, at få kritik 

af sin kørsel. Ligeledes vil tidligere erfaringer kunne påvirke respondenterne til at sænke farten, 

hvilket derfor ses som en motiverende variabel. Hvis man finder konsekvenserne ved at køre for 

stærkt alvorlige, samt at man tænker over disse konsekvenser og forventer, at en adfærdsændring vil 

forbedre ens kørsel, vil man også være motiveret til at køre langsommere. Ligeledes er holdninger-

ne til at kørsel over fartgrænserne er farligt og uansvarligt indvirkende på en adfærdsintention.  De 

nævnte motiverende variable, som kan bruges i de kommunikative tiltag er alle blevet testet for sta-

tistisk signifikans, hvilket er gældende for stort set dem alle. 

 Analysen har vist, at adfærdsintentionen er meget adfærdsspecifik, og at man ikke kan bruge 

de samme faktorer til at påvirke på tværs af adfærd. Dog går der variable igen, som dækker over 

tidligere erfaringer og variablene i response efficacy. 

 De ovenstående resultater bliver ligeledes bakket op af faktoranalysen, hvor der også er blevet 

identificeret tre interessante parametre. Faktoranalysen har givet os ny viden i forhold til de anvend-

te teorier. Her samles konsekvenser på en ny måde, som er specifik for hver adfærd, afhængig af 

hvordan respondenterne anser konsekvenserne. Denne nye viden vil kunne bruges fremadrettet, når 

der skal undersøges, hvad der anses som motiverende for en adfærdsændring. 

 De kommunikative anbefalinger tager udgangspunkt i de identificerede variable, som kan væ-

re motiverende for respondenterne. For at optimere og konkretisere anbefalingerne er vi kommet 

med eksempler på, hvordan man kan implementere diverse variable i kommunikative tiltag. Blandt 

andet bør der fokuseres på, at man ikke vil miste sine nærmeste til rygning, hvormed man vil kunne 

blive påvirket af sin omgangskreds’ adfærd. Ligeledes bør Sundhedsstyrelsen udforme kampagner, 

hvor man viser fordelene ved et rygestop, og hvilken positiv effekt det har på helbredet. Dette ele-

ment kan også inddrages sammen med tidligere erfaringer, hvilket kunne resultere i, at rygerne følte 

sig mere udsatte og derved ville stoppe. Anbefalingerne til alkohol inkluderer, at forbrugerne skal 

gøres opmærksomme på de negative konsekvenser ved et højt alkoholforbrug. Dette kan sammen-

holdes med fordelene ved at drikke mindre alkohol, da man derved indirekte får gjort forbrugerne 

opmærksomme på konsekvenserne. Disse to aspekter kan ligeledes inddrages sammen med tidligere 
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erfaringer, hvor forbrugerne skal kunne identificere sig med karaktererne i kampagnerne. I forhold 

til kørsel bør der skabes en debat omkring aspektet kørsel over fartgrænserne. Derudover bør Rådet 

for Sikker Trafik også inddrage tidligere erfaringer som et kommunikativt element, hvor der bliver 

gjort opmærksom på risiciene ved at køre for stærkt. Outdoor kampagner bør i særdeleshed bruges 

ved kørsel, da det kan få personer til at tænke over konsekvenserne, samtidig med at skabe forvent-

ninger til hvad lavere fart vil betyde. Hvis man inddrager flere variable i et budskab, bør der være 

større sandsynlighed for at ramme et bredere segment inden for diverse adfærdsmønstre. Til sidst 

bør både Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik bruge de nydannede faktorer fra faktorana-

lysen til undersøgelser omkring forbrugernes motivation for en adfærdsændring. Dette kan hjælpe 

dem med at identificere yderligere elementer, som kan påvirke adfærdsintentionen, der kan benyttes 

i deres kampagner.  
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Kapitel 8 – Perspektivering  

Afhandlingen leder til en forståelse af forbrugernes motivation for adfærdsændringer, som derved 

kan bruges til anbefalinger til Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik. Dog er der fundet flere 

aspekter, som kræver yderligere forskning, som også anses som relevante at undersøge for at få en 

endnu dybere forståelse af forbrugernes adfærdsændringer.  

 

8.1 Eksterne faktorer 

Denne afhandling tager udgangspunkt i to forskellige teorier, som kan være med til at forklare hvil-

ke faktorer, som påvirker forbrugernes intention om at ændre adfærd. Dog antages det, at der kan 

være andre forhold og faktorer, som har en indvirkning på selve adfærden og adfærdsændringer, 

hvilke teorierne ikke tager højde for, og hvilke der er afgrænset fra.  

 Eksterne faktorer kan være medvirkende til, at forbrugere ændrer adfærd, hvilket også bliver 

angivet i de kvalitative interviews. Med eksterne faktorer menes bl.a. politiske, økonomiske, sociale 

og teknologiske faktorer, hvor f.eks. priser, bøder, strammere regler og love, samt sociale tendenser 

kan have en betydning for adfærden og kan medvirke til, at forbrugere ændrer deres nuværende ad-

færd. Disse faktorer beskæftiger de anvendte teorier sig ikke direkte med, og det kunne derfor være 

interessant at inddrage eksterne faktorer i undersøgelsen. Dette vil eventuelt kunne være med til at 

optimere Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafiks kampagner, hvis disse kan få en dybere 

indsigt i, hvad der motiverer forbrugere til at ændre adfærd. Ligeledes vil det kunne være med til at 

vurdere, hvor der kan foretages andre tiltag. Dette vil dog kræve en langt større empiriindsamling 

og ligeledes andre analyser, som for eksempel en omverdensanalyse. Det vil derfor være fordelag-

tigt, hvis man vil kunne foretage en større indsamling af kvalitativ empiri for at få en dybere forstå-

else for alle de faktorer, der har en betydning for forbrugernes adfærd. Dermed bør interviewene 

ikke være ligeså begrænset af en interviewguide, som er udformet på baggrund af teori. Dette 

aspekt ville have været alt for omfattende til afhandlingens fokus, men et yderst interessant område 

at undersøge yderligere. 

 

8.2 Valg af målgrupper 

Som tidligere nævnt har vi valgt at udforme overordnede anbefalinger på baggrund af teorien og 

resultaterne fra analyserne, som dækker over en bred målgruppe. Dette skyldes, at der er anvendt tre 

forskellige slags adfærd, hvormed det antageligvis vil have været vanskeligt at specificere forskelli-

ge målgrupper, som stadig vil være dækkende for de valgte adfærdsmønstre i afhandlingen. Mål-
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grupperne vil ikke nødvendigvis have været ens for alle tre slags adfærd, og det ville derfor have 

været for omfattende at arbejde med flere forskellige målgrupper inden for alle slags adfærd. Derfor 

valgte vi at fokusere på selve motiverne til adfærdsændringer og hvordan disse motiver kan formid-

les i generelle, kommunikative tiltag. 

 Men det kan være interessant at undersøge, om hvis man havde opdelt og specificeret mål-

grupperne, hvordan dette eventuelt ville have resulteret i forskellige slags motivation for adfærds-

ændringen.  Dette vil sandsynligvis være endt ud i anderledes anbefalinger, som vil være specifice-

ret til målgruppen. Dette vil kræve undersøgelser og overvejelser omkring markedsforhold, segmen-

tering og segmenteringskriterier samt valg og vurdering af målgrupper. Yderligere forskning vil 

kunne undersøge dette aspekt, da dette ville være for omfattende, hvis man samtidig skulle holde 

fokus på tre typer adfærd og ændringen af adfærdsintentionen.  

 

8.3 Inddragelse af den nye faktor 

Faktoranalysen har givet os yderligere viden i forhold til, hvad der anses som relevant for forbru-

gerne i forhold til intentionen om at ændre adfærd. I faktoranalysen er der blevet identificeret vari-

able for konsekvenser ved adfærden, som netop har en bestemt sammenhæng, afhængig af hvilken 

adfærd, der er tale om og dette er et aspekt, som teorierne ikke tager udgangspunkt i. Derfor bør 

fremtidige undersøgelser inddrage denne nye viden til at forsøge at forklare forbrugernes motivation 

for adfærdsændringer, som er adfærdsspecifikt. Det er allerede nævnt i afsnittet om anbefalinger til 

Sundhedsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafik, at disse institutioner bør benytte denne viden i de 

præundersøgelser, de foretager, for at undersøge relevante faktorer, der kan benyttes til deres kam-

pagner. Dermed bør institutionerne undersøge om disse variable, som er grupperet sammen, har en 

betydning for forbrugernes motivation, og hvordan de kan bruge dette til udarbejdelsen af kampag-

nerne. Dette vil give en dybere indsigt i forklaringen af forbrugernes adfærd samt hvordan adfærden 

kan ændres, således at problemstillingen omhandlende sundhedsskadelig og uforsvarlig adfærd kan 

blive løst. 
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Bilag 3: Interviewguide  

Ny interview-guide 

Demografiske spørgsmål 

Spørg ind til respondentens demografiske variable. Dette gøres for at sikre en repræsentativt ind-

samling af kvalitativ empiri. 

Alder, bopæl, uddannelse 

Indledende spørgsmål inden respondenten bliver eksponeret for skræmmekampagnerne 

Dernæst vis en skræmmekampagne og stil spørgsmål til dette emne. Dette skal gøres med alle tre 

kampagner, hvor spørgsmålene er nogenlunde ens formuleret til hver kampagne. Her man udgangs-

punkt i, hvordan skræmmekampagner påvirker respondenten selv. 

Her tager spørgsmålene udgangspunkt i teorien og vi vil spørge ind til hver faktor, således at der er 

udformet flere spørgsmål (men forskellige til hver faktor, som har en påvirkning på adfærdsændrin-

gen). Dette gøres for at få indsigt i baggrunden for, hvorfor respondenterne eventuelt ændrer adfærd 

og hvorledes de bliver påvirket til dette. 

Ryge-kampagne 

 Ryger du? 

 Har du røget?/Har du nogensinde prøvet at ryge? 

 Vis kampagnen 

 Hvad tænker du nu, hvor du har set denne kampagne? 

 Føler du, at du har forstået budskabet i denne kampagne? 

 Mener du, at denne kampagne er relevant for dig? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Bliver du påvirket af kampagnen? Hvis ja, hvordan? 

Adfærdsspørgsmål: 

 Tænker du over din adfærd/din rygning efter at have set denne kampagne? (Kun hvis re-

spondenten ryger) 

 Tror du andre personer tænker over deres adfærd efter at have set kampagnen? (Hvis re-

spondenten er ikke-ryger) 

 Hvilke faktorer tror du er medvirkende til at folk ryger? (Ikke-ryger) 

 I hvor høj grad finder du det sandsynligt, at du ville stoppe med at ryge efter at have set 

kampagnen? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Hvilke faktorer påvirker, at du ryger? (Kun hvis respondenten ryger) 

 Kunne du godt tænke dig at stoppe med at ryge? (Kun hvis respondenten ryger) 
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 Hvad ville kunne få dig til at stoppe med at ryge? (Kun hvis respondenten ryger) 

 Hvilke muligheder ser du for at ændre folks adfærd ved brugen af denne type kampagne? 

Attitudespørgsmål: 

 Hvad er din holdning til rygning?  

 Ud fra svar til ovenstående spørgsmål, find prædefinerede holdninger – som der skal spørges 

til i spørgeskemaet.  

 Hvor enig er du i følgende udsagn? 

 Udsagn: 

 Jeg synes rygning er ulækkert, usundt, sundhedsskadeligt, genererende, hyggeligt i samvær 

med andre, giver mig ro i stressede situationer, giver mig en god følelse, ens eget valg. 

 Helt uenig, uenig, delvist uenig, hverken enig eller uenig, delvist enig, enig og helt enig 

 Hvilke faktorer påvirker din holdning til rygning? (Er det egne behov, som præger din hold-

ning, er det dine sociale værdier, som giver sig til udtryk) 

 Har din holdning til rygning ændret sig efter at have set denne kampagne? 

 Tror du, at andre personer (rygere) kan blive påvirket af denne kampagne? (Ikke-ryger) 

Sociale normer: 

 Ville det have en påvirkning hvis din omgangskreds kritiserede din rygning eller værdsatte 

hvis du stoppede med det? 

 I hvor høj grad ville det have en påvirkning, hvis din omgangskreds kritiserede din rygning 

eller værdsatte hvis du stoppede med det? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Anser du rygning som værende en del af noget socialt? 

 Føler du at du bliver påvirket af din omgangskreds i forhold til rygning? 

 Hvordan anser du det sociale aspekt omkring rygning? Er det noget, som optager din om-

gangskreds? Både i forhold til adfærd, men også holdninger. 

 Er det socialt accepteret at ryge i din omgangskreds? 

 Er det socialt accepteret i Danmark? 

 Mener du at denne skræmmekampagne vil påvirke dig og din omgangskreds i forhold til at 

stoppe med at ryge? (Ryger) 

Perceived behavioral control: 

Styrer du selv, når du ryger og hvor meget? (Ryger) 

 Føler du selv i stand til at stoppe med at ryge, når du har lyst?  

 I hvor høj grad føler du dig i stand til at stoppe med at ryge, når du har lyst? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Eller er det faktorer, som påvirker dig på det område? (Hvis respondenten er ryger) 
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 Føler du at du har viden og ressourcerne til eventuelt at stoppe med at ryge? (Hvis respon-

denten er ryger) 

 I hvor høj grad føler du har viden og ressourcerne til eventuelt at stoppe med at ryge? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Er du påvirket af tidligere erfaringer og af andre personer, når du prøver at ændre din ad-

færd? 

 Prædefinerede svarmuligheder.  

 Har tidligere selv skulle prøve at stoppe, har haft familie eller venner, som skulle prøve at 

stoppe, har oplevet sygdom eller dødsfald på nært hold grundet rygning, har kendt personer, 

som ikke oplevet negative konsekvenser grundet rygning, andet. 

 Har du før skulle stoppe med noget, som var vanedannende? 

The perceived severity of a threatened event: 

 Føler du at konsekvenserne af rygning er alvorlige? 

 Hvor alvorligt tror du, at en sygdom som følge af rygning kan være? 

 Hvor alvorlig opfatter du truslen, som du har set i kampagnen? 

 Hvor alvorligt tror du at danskere anser truslen fra rygning? 

The perceived probability of the occurrence or vulnerability: 

 Hvordan anser du rygeres sundhed? 

 Tror du at det er sandsynligt, at du får en sygdom på grund af at du ryger? (Hvis responden-

ten er ryger) 

 Hvor sandsynligt tror du, at du får en sygdom på grund af at ryger? 

 Meget usandsynligt, usandsynligt, delvist usandsynligt, hverken/eller, delvis sandsynligt, 

sandsynligt, meget sandsynligt 

 Tror du at det er sandsynligt at man kan få en af de viste sygdomme, hvis man ryger? (Hvis 

respondenten er ikke-ryger) 

Response efficacy: 

 Overvejer du konsekvenserne af din rygning? (Hvis respondenten er ryger) 

 Tror du personer, som ryger, overvejer konsekvenserne af rygning? (Hvis respondenten er 

ikke-ryger) 

 Hvad ville det betyde for dig, hvis du stoppede med at ryge? (Hvis respondenten er ryger) 

 Har du forventninger til, at hvis du stoppede med at ryge, at du sænkede risikoen for syg-

domme grundet rygning? (Hvis respondenten er ryger) 

Self-efficacy: 

 Hvilke tanker har du i forhold til om du selv er i stand til at stoppe med at ryge? 

 Hvad skulle der til for at selv ville kunne stoppe med at ryge? 
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 Føler du dig i stand til at stoppe med at ryge? 

 Hvis du kendte andre, som stoppede med at ryge, ville du føle dig bedre rustet til selv at 

stoppe? 

 Sammenligner du dig med andre, som fx har stoppet med at ryge, hvis du selv overvejer at 

stoppe? 

Alkohol-kampagne 

 Drikker du? 

 Hvor ofte drikker du, og ca. hvor mange genstande på en uge? 

 Vis kampagnen 

 Hvad tænker du nu, hvor du har set denne kampagne? 

 Føler du, at du har forstået budskabet i denne kampagne? 

o Er det noget, som du reflekterer over? Tror du på budskabet? 

 Mener du, at denne kampagne er relevant for dig? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Bliver du påvirket af kampagnen? Hvis ja, hvordan? 

Adfærdsspørgsmål: 

 Tænker du over din adfærd/dit alkoholforbrug efter at have set denne kampagne? 

 Tror du, at du ville sænke dit alkoholforbrug efter at have set kampagnen? Hvorfor/hvorfor 

ikke? (Kun hvis respondenten drikker) 

 I hvor høj grad finder du det sandsynligt, at du ville sænke dit alkoholforbrug efter at have 

set kampagnen? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Tror du at du ville sige oftere nej tak til alkohol efter at have set kampagnen? 

 Hvilke faktorer påvirker, at du drikker alkohol? 

 Hvad ville kunne få dig til at nedsænke dit alkoholforbrug og sige nej tak til alkohol? 

Attitudespørgsmål: 

 Hvad er din holdning til alkohol? 

 Udsagn til alkohol 

 Helt uenig, uenig, delvist uenig, hverken enig eller uenig, delvist enig, enig og helt enig 

 Hyggeligt i samvær andre, usundt, sundhedsskadeligt, giver mig en god følelse, bliver på-

virket af andre til at drikke, mister kontrollen når man drikker, afslappende/koble af. 

 Hvilke faktorer påvirker din holdning til alkohol? (Er det egne behov, som præger din hold-

ning, er det dine sociale værdier, som giver sig til udtryk) 

 Har din holdning til alkohol ændret sig efter at have set denne kampagne? 

 Tror du, at andre personer kan blive påvirket af denne kampagne? 

 Hvad tror du er årsagen er til at Sundhedsstyrelsen vil have at man siger nej tak til alkohol? 
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Sociale normer: 

 Ville det have en påvirkning hvis din omgangskreds kritiserede dit alkoholforbrug eller 

værdsatte hvis du stoppede med det? 

 I hvor høj grad ville det have en påvirkning, hvis din omgangskreds kritiserede dit alkohol-

forbrug eller værdsatte hvis du stoppede med det? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Anser du alkohol som værende en del af noget socialt? 

 Føler du at du bliver påvirket af din omgangskreds i forhold til alkohol? 

 Hvordan anser du det sociale aspekt omkring alkohol? Er det noget, som optager din om-

gangskreds? Både i forhold til adfærd, men også holdninger. 

 Er det socialt accepteret at drikke i din omgangskreds? 

 Mener du at denne skræmmekampagne vil påvirke dig og din omgangskreds i forhold til at 

nedsænke jeres alkoholforbrug? 

Perceived behavioral control: 

 Styrer du selv, når du drikker og hvor meget? 

 Føler du selv i stand til at nedsætte dit alkoholforbrug, når du har lyst? Eller er det faktorer, 

som påvirker dig på det område? 

 I hvor høj grad føler du dig i stand til at sænke dit alkoholforbrug, når du har lyst? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Føler du at du har viden og ressourcerne til eventuelt at nedsænke dit alkoholforbrug? 

 I hvor høj grad føler du har viden og ressourcerne til eventuelt at sænke dit alkoholforbrug? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Er du påvirket af tidligere erfaringer og af andre personer, når du prøver at ændre din ad-

færd? 

The perceived severity of a threatened event: 

 Føler du at konsekvenserne af at drikke over Sundhedsstyrelsen anbefalinger er alvorlige? 

 Hvor alvorligt tror du, at en sygdom som følge af alkohol kan være? 

 Hvor sandsynligt tror du, at det påvirker dit helbred på grund af at drikker for meget? 

 Meget usandsynligt, usandsynligt, delvist usandsynligt, hverken/eller, delvis sandsynligt, 

sandsynligt, meget sandsynligt 

The perceived probability of the occurrence or vulnerability: 

 Hvordan anser du personers sundhed, som drikker over anbefalingerne fra Sundhedsstyrel-

sen? 
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 Tror du at det er sandsynligt, at du får en sygdom på grund af at du drikker? 

Response efficacy: 

 Overvejer du konsekvenserne af dit alkoholforbrug? 

 Hvad ville det betyde for dig, hvis du sænkede dit alkoholforbrug? 

 Har du forventninger til, at hvis du sænkede dit alkoholforbrug, at du sænkede risikoen for 

sygdomme grundet alkohol? 

Self-efficacy: 

 Hvilke tanker har du i forhold til om du selv er i stand til at sænke dit alkoholforbrug, hvis 

de er over anbefalingerne? 

 Hvad skulle der til for at selv ville kunne sænke dit alkoholforbrug, hvis de er over anbefa-

linger? 

 Føler du dig i stand til at sænke dit alkoholforbrug? 

 Hvis du kendte andre, som sænkede deres alkoholforbrug, ville du føle dig bedre rustet til 

selv at sænke dit forbrug? 

 Sammenligner du dig med andre, som fx har sænket deres alkoholforbrug, hvis du selv over-

vejer det? 

Trafik-kampagne 

 Har du kørekort? 

 Hvor ofte kører du bil? 

 Har du nogensinde kørt for hurtigt? 

 Vis kampagnen 

 Hvad tænker du nu, hvor du har set denne kampagne? 

 Føler du, at du har forstået budskabet i denne kampagne? 

o Er det noget, som du reflekterer over? Tror du på budskabet? 

 Mener du, at denne kampagne er relevant for dig? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Bliver du påvirket af kampagnen? Hvis ja, hvordan? 

Adfærdsspørgsmål: 

 Tænker du over din kørsel efter at have set denne kampagne? 

 Tror du, at du ville sænke farten efter at have set kampagnen? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 I hvor høj grad finder du det sandsynligt, at du ville sænke hastigheden efter at have set 

kampagnen? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Hvilke faktorer påvirker, at du kører for hurtigt? 

 Kunne du godt tænke dig at sænke farten? Så du eventuelt overholdt fartgrænserne?  

 Hvad ville kunne få dig til at sænke farten? 
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Attitudespørgsmål: 

 Hvad er din holdning til at køre for hurtigt? 

 Udsagn til at køre for hurtigt 

 Helt uenig, uenig, delvist uenig, hverken enig eller uenig, delvist enig, enig og helt enig 

 Mister kontrollen, når man kører for hurtigt, bliver for påvirket af andre til at køre for hur-

tigt, styr på situationen, farligt, uansvarligt, lav risiko ved at køre for hurtigt, alle gør det 

 Hvilke faktorer påvirker din holdning til at køre for hurtigt? (Er det egne behov, som præger 

din holdning, er det dine sociale værdier, som giver sig til udtryk) 

 Har din holdning til at køre for hurtigt ændret sig efter at have set denne kampagne? 

 Tror du, at andre personer kan blive påvirket af denne kampagne? 

Sociale normer: 

 Ville det have en påvirkning hvis din omgangskreds kritiserede din kørsel eller værdsatte 

hvis du sænkede farten, når du kørte bil? 

 I hvor høj grad ville det have en påvirkning, hvis din omgangskreds kritiserede din kørsel el-

ler værdsatte hvis du stoppede med det? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Føler du at du bliver påvirket af din omgangskreds i forhold til at køre for hurtigt?  

 Hvordan anser du det sociale aspekt omkring kørsel? Er det noget, som optager din om-

gangskreds? Både i forhold til adfærd, men også holdninger. 

 Er det socialt accepteret at køre for hurtigt i din omgangskreds? 

 Kommenterer andre din kørsel? 

 Mener du at denne skræmmekampagne vil påvirke dig og din omgangskreds i forhold til at 

sænke farten, når I kører bil? 

Perceived behavioral control: 

 Føler du, at du selv har kontrol over den situation, som du er i, når du kører? 

 Styrer du selv, hvor hurtigt du kører? 

 Føler du selv i stand til at ændre din kørsel, når du har lyst? Eller er det faktorer, som påvir-

ker dig på det område? 

 I hvor høj grad føler du dig i stand til at ændre din kørsel, når du har lyst? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Føler du at du har viden og ressourcerne til eventuelt at ændre din kørsel? 

 I hvor høj grad føler du har viden og ressourcerne til eventuelt at ændre din kørsel? 

 I meget høj grad – i høj grad – I nogen grad - hverken eller – i mindre grad – lav grad – I 

meget lav grad - slet ikke.   

 Er du påvirket af tidligere erfaringer og af andre personer, når du prøver at ændre din ad-

færd? 
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The perceived severity of a threatened event: 

 Føler du at konsekvenserne af at køre for hurtigt er alvorlige? 

 Hvor alvorligt tror du, at udfaldet af en ulykke grundet overskridelse af fartgrænserne, kan 

resultere i? 

 Hvor alvorlig opfatter du truslen, som du har set i kampagnen? 

 Hvor alvorligt tror du at danskere anser truslen fra at køre for hurtigt? 

The perceived probability of the occurrence or vulnerability: 

 Tror du at det er sandsynligt, at du kommer i en ulykke fordi du/eller andre kører for hurtigt? 

 Hvor sandsynligt tror du, at du kommer ud i en trafikulykke, fordi du kører for hurtigt? 

 Meget usandsynligt, usandsynligt, delvist usandsynligt, hverken/eller, delvis sandsynligt, 

sandsynligt, meget sandsynligt 

 Føler du dig udsat for at komme i en ulykke fordi du/eller andre kører for hurtigt? 

 Tror du at personer, som kører for hurtigt, føler sig udsatte for at ende i en trafikulykke? 

Response efficacy: 

 Overvejer du konsekvenserne af din kørsel? 

 Hvad ville det betyde for dig, hvis du sænkede farten? 

 Har du forventninger til, at hvis du sænkede farten, at du også sænkede risikoen for at ende 

i en trafikulykke?  

Self-efficacy: 

 Hvilke tanker har du i forhold til om du selv er i stand til at sænke farten, når du kører bil? 

 Hvad skulle der til for at du selv ville kunne sænke farten? 

 Føler du dig i stand til at sænke farten? 

 Hvis du kendte andre, som sænkede farten, ville du føle dig bedre rustet til selv at sænke far-

ten, når du kører? 

 Sammenligner du dig med andre, som fx har sænket farten, når de kører bil, hvis du selv 

overvejer det? 

 

Note: Spørgsmål med kursiv afhænger af respondentens tidligere svar. 
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Bilag 4: Transskribering af kvalitative interviews  

Der er observeret kropsprog hos interview-personerne, hvor der ikke blev observeret betydningsful-

de forstyrrelser. Interview-personer virkede afslappet og sad tilbagelænet, da de svarede på spørgs-

målene. Ligeledes var der enkelte af personerne, som røg under interviewet. Der var ikke nogle ner-

vøse trækninger hos nogen af interview-personerne, hvilket kan betyde, at de har følt sig godt tilpas.  

Informant 1: 

Årsager til at ryge:  

- Ryger fordi hun kan lide det.  

- Det er beroligende – afstressende (psykisk) – fordi ved godt at det stresser kroppen at ryge.  

- Frirum 

- Socialt 

- Psykisk afhængighed – Det at have noget i munden.  

Årsager til at stoppe: 

- Vil gerne stoppe på et tidspunkt – inden hun skal have børn.  

- Trapper op ved godt vejr og sommer – hvor hun ryger mere og burde til at skære ned igen.  

- Hvis hun skulle stoppe nu – så skulle der ske noget dramatisk f.eks. ”En cigaret mere, så får 

du lungecancer.” 

- Sætter spørgsmålstegn ved det at man viser sygdomme. 

- Det at der er rygestop på perroner osv. – fremprovokere trods hos respondenten – vil ryge.  

- ”Føler sig udsat som en abe i et bur.” Folk indikerer næsten, at der er ”noget galt med dig – 

det at folk blander sig i andres folks vaner.” 

- Derved overskrider man personlige grænser.  

- Hvis nogen skal påpege hvor meget respondenten ryger – så ryger respondenten endnu me-

re.  

o Dermed den modsatte effekt.  

o Der skal være frie rammer.  

o Det skal være ens eget valg.  

Holdning:  

- Eget valg 

- Ulækkert 

- Sundhedsskadeligt.  

- Har diskuteret med andre, om man skal have hjælp, hvis man får cancer af at ryge.  

- Det er respondentens eget behov som dækkes via rygning.  

- ”Du lugter af røg”. Ville blive påvirket af dette – Lugtgenen – det at påvirke andre på denne 

måde, det ville påvirke respondenten.  

Sociale normer:  
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- Ikke påvirket – ville ikke kritiseres for hendes rygning.  

- Får dog lyst til at ryge af andre mennesker.  

- Tager hensyn  

o Vil ikke chikanere andre.  

- Mener ikke at det er socialt acceptabelt i DK.  

- Sættes i bås, hvilket er hysterisk. 

- Ville det påvirke, hvis omgangskredsen kritiserede – hverken eller ifølge respondenten.  

Perceived Behavioral Control 

- Styrer helt selv hvor meget respondenten stopper – føler sig i stand til at stoppe med at ryge.  

- Selvom respondenten er dybt afhængig – så kan respondenten stoppe.  

- Viden og ressourcerne – Ja, i meget høj grad – rygestopkurser – både på arbejdspladser og 

kommuner.  

- Tidligere erfaringer – Faren døde af rygning.  

o Ikke lært af det.  

o Respondentens teori – startede pga. af det – efter han var død.  

o Ved godt, at respondenten burde lære af det.  

Konsekvenser ved rygning: 

- Ved godt det er dumt/idiotisk:  

- Folk der ikke ryger mere – får stadig lungekræft.  

- Kræftens bekæmpelse osv. – har påvirket nogen til at stoppe.  

- Det er meget individuelt, hvordan rygers sundhed er 

- Respondenten træner og spiser ellers sundt, så mener respondenten er en sund ryger.  

Forventer nærmest at få en sygdom:  

- Sandsynligt.  

- Tænker ikke over konsekvenserne – livsnyder 

- Bekymring for at blive tyk, hvis respondenten stoppede med at ryge.  

- Spiser mere, tror hun, hvis hun stoppede.  

- Konditionen er dårligere end hvis ikke respondenten røg.  

Andre kommentarer 

- Syntes det er hyggeligt – burde trappe ned til weekenderne – ”burde man”.  

- Hvis andre stoppede, og var på samme niveau som respondenten, så kunne de stoppe sam-

men eller hvis respondenten fik en anti-ryger kæreste. Dette kunne motivere til at stoppe.  

Alkohol:  

Adfærd: 

- Om måneden drikker respondenten ca. 10 genstande.  
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- Danskere er kendt for at drikke.  

- Kan bedre styre alkohol end rygning.  

- Afslappet forhold til alkohol.  

- Tager mere end 7 på en aften.  

o Mener det så er ok, når nu respondenten kun drikker ca. en gang om måneden og og-

så selvom det overstiger anbefalingerne for en aften.  

Årsager til at drikke alkohol: 

- Hyggeligt – bliver fjollet – overskrider grænser.  

- Sjovere 

o Bortset fra dagen efter.  

Holdning:  

- Det må man selv om – respondenten kan styre det.  

- En del af en kultur – eks. fodbold.  

- Danskere er meget åbne om kulturen.  

- Syntes dog det går over gevind.  

o Især de unge – burde lære at det ikke er sejt at have blackout osv.  

- Alkoholisk mor: 

o Dette har påvirket.  

o Skelner mellem alkoholiker og hygge-druk.  

o Stærkt påvirket af morens alkoholiske problemer.  

- Holding omkring unges forhold til alkohol:  

o Skal lære det er ”sejt at sige nej”.  

o Man er kedelige, hvis ikke man drikker.  

- Voldsom alkoholisk kultur i DK.  

- Usundt? Delvist enig.  

- Ikke påvirket af andre til at drikke.  

- Giver en god følelse – kan dog også miste kontrollen, når respondenten indtager alkohol.  

- Reflektere over at alkoholikere ikke tilbydes hjælpe på samme måde som ved rygning, for-

tæller man selv skal betalt for hjælp ved alkohol. Det er lidt tvetydigt, at det er bygget såle-

des op.  

- Det er lidt et tabubelagt et emne.  

- Et sundhedsproblem påpeges – der er ingen hjælp.  

Sociale Normer 

- Omgangskredsen påvirker i nogen grad.  

- Omgangskredsens kritik ville påvirke respondenten.  

- Anser det som noget socialt.  

Perceived Behavioral Control 
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- Styrer det selv.  

o Ville også kunne sænke det, hvis det var et problem.  

- Viden og ressourcer til at sænke det? 

- Ikke på samme måde, som ved rygning.  

- Mangler information.  

- Det er ikke lige så visuelt indprentet – man ser ikke en skrumpelever.  

Konsekvenserne: 

- Tænker ikke over konsekvenserne.  

Kørsel:  

Adfærd: 

- Køre 3-4 gange om året.  

- Indikerer at respondenten skal se kampagner med voldsomme billeder – får respondenten 

påvirkes til at ændre adfærd.  

- Kører mormor agtigt.  

- Tænker dog over farten.  

- Sidder oftest i sin egen verden 

- Tror så man kommer hurtigere frem – virker ikke altid.  

- Derfor respondenten evt. kører for stærkt en gang imellem.  

Holdning:  

- Hader at køre for stærkt og at andre gør det.  

- Andre ville blive påvirket af kampagnen, som Rådet for Sikker trafik kører lige nu. Især 

kvinder.  

- Kan føle respondenten mister kontrollen.  

- Bliver påvirket af andres kørsel. 

Sociale Normer:  

- Hvis andre kritiserede respondentens kørsel, så ville respondenten blive påvirket. Især fordi 

det ikke ligger til respondentens natur at køre for stærkt.  

- Andres holdninger påvirker ikke normalt respondenten, hvis de sidder i bilen og kommente-

rer kørslen.  

- Kun i særlige tilfælde – ville respondenten blive påvirket af andres holdninger.  

- Føler ikke respondenten har kontrol i trafikken, da respondenten ikke stoler på andre trafi-

kanter.  

Perceived Behavioral Control 

- Tidligere erfaringer? 

o Ville påvirke ja.  
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Konsekvenserne: 

- Konsekvenser ve dat køre for stærkt – kører man meget eller lidt for hurtigt – dette har stor 

relevans for eventuelle konsekvenser.  

- Danskere er generelt pisse ligeglade – hurtigt hjem og hurtigt på arbejde. Det er ligesom på 

den tyske motorvej, hvor man nærmest må køre hvad man vil.  

- Kommentere andres kørsel – siger de skal ”sænke farten”.  

- Tænker altid over konsekvenserne.  

o Tænker over sin kørsel – opmærksom.  

o Styrer det selv – medmindre andre presser på i andre biler.  

Informant 2: 

Rygning:  

Adfærd: 

- Ryger ikke. Kun nytårscigar.  

- Tænker det er en vanesag for rygerne.  

- Tænker det er dumt – men folk skal have lov til det.  

- På et værtshus er det ok – følger ligesom med. Men ellers gider respondenten ikke ryges i 

hovedet.  

Holdning: 

- Har en antagelse om, at dem som ryger ikke får dyrket nok motion, spiser sundt osv.  

- Tænker at det for rygere er ”uoverskueligt at ændre en vane, som føles godt”.  

- Påvirker efter eget udsagt ikke andre til at stoppe med at ryge – desværre.  

Sociale Normer:  

- Ja, anser det som værende en del af noget socialt.  

- Bliver ikke påvirket af omgangskredsen til at ryge.  

o Ville dog mene at andre nemt kan påvirkes til at ryge.  

- Mener det er socialt accepteret i DK.  

o Er op til folk selv. 

Konsekvenserne:  

- Er lidt som russisk roulette hvem som rammes af konsekvenserne.  

- Anser det som alvorligt – tror dog først folk tænker over det om mange år.  

Alkohol:  

Adfærd: 

- Drikker ca. en gang om ugen. Ca. 30 genstande på en uge.  
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- ”Håber ikke det er så stort et problem at sige nej tak til alkohol”.  

- Kan blive påvirket til at sige nej tak via kampagnen – primært i hverdagssituationer – ikke 

til fester, der drikker respondenten bare, uden at tænke over det.  

- ”Drikker alkoholen for at få effekten ud af det.” 

Årsager til at drikke alkohol:  

- Det er noget socialt.  

- Venner, koncerter, fejre noget.  

- Mange situationer, hvor respondenten ikke kunne forestille sig, at der ikke skulle være alko-

hol til, ville ikke vær det samme uden alkohol. Igen koncerter, fejring osv.  

- Sundhedsmæssigt kunne respondenten påvirkes til at ændr adfærd.  

- Eks. leverproblemer.  

- ”tænker nok, at der er nogle andre, som er værre.” 

Holdning:  

- Sjovt, supplement til fester/middage.  

- Smager godt.  

- Kan føle sige presset af venner til at drikke.  

- Tænker at kampagnerne fra Sundhedsstyrelsen er for at påvirke folk til at tænke over deres 

helbred og at de mister hjerneceller.  

- Giver en god følelse, mister kontrollen, afslappende, kan bruges til at sætte gang i det hele.  

Sociale Normer: 

- Omgangskredsen har en stor påvirkning.  

- Især hvis de kritiserede adfærden.  

- De kan både påvirke til at sænke og øge forbruget.  

- Respondenten påpeget kultur i DK som værende en medvirkende faktor til alkoholproble-

met.  

- Ikke decideret gruppepres – men antages til mange arrangementer, at folk skal drikke.  

- Optager respondentens omgangskreds.  

- Mest set i deres adfærd.  

- Socialt accepteret at drikke i DK.  

o Det er i mindre grad accepteret ikke at drikke – presser lidt hinanden.  

- Grunde til ikke at drikke, som bliver accepteret:  

o Man er i bil.  

o Man skal være specifik i hvad man skal efterfølgende for at det accepteres, at man 

ikke drikker.  

Perceived Behavioral Control 

- Mener selv respondenten styrer hvor meget respondenten drikker.  

- Presser selv andre ”runde-shots.” 
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- ”Svært at stoppe – vil gerne være med til alt.” 

- ”Føler ikke man kan gøre noget, hvis arrangementet ligger op til det.” 

- Respondenten føler der er nok viden og ressourcer.  

- Ville tidligere erfaringer kunne påvirke:  

o Nej. Dog ville ”sutter på et værtshus, som et negativt forbillede” 

 Vil ikke ende sådan.  

 Dette negative forbillede ville dog ikke ændre adfærden, når respondenten 

skulle til fest.  

Konsekvenserne: 

- Nævner lever og hjerneskader som mulige følgevirkninger og konkludere dermed, at ja, an-

ser konsekvenserne som alvorlige.  

- Anser folks sundhed, som drikker over anbefalingerne:  

o Ikke i sundhedsrisiko.  

o Når ”bare” man fester – så er det ikke alvorligt, først når man sidder en hverdag 

(mandag morgen) og drikker.  

Udsat for sygdom: 

- Få en sygdom, hvis man drak videre som nu: Ja, hvis ikke man holder pauser et par gange. 

Et par måneders pause. Har selv gjort dette, da respondenten følte det tog overhånd. Ville 

holde pause igen i fremtiden.  

Tænker over konsekvenserne: 

- Overvejer primært konsekvenserne ved tømmermænd.  

- Hvorfor udsætte sin krop for det her.  

- Det at man flere dage efter er påvirket.  

- Glemmer det dog til weekenden efter.  

Forventninger til en adfærdsændring: 

- Fordele ved at sænke forbruget:  

o Mere energi – bruge weekenden mere fornuftigt.  

Andre kommentarer: 

- Hvis andre sænkede deres forbrug – nogen man evt. skulle gøre sammen med folk fra ens 

omgangskreds. Noget man skulle have og gøre sammen, dette ville påvirke respondenten.  

- Hjælper at gøre tingene sammen.  

- Hænger sammen med det sociale, at det også er med omgangskredsen, at man drikker.  

Kørsel:  

Årsager til at man kører for hurtigt:  
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- Forglemsel – stresser sig selv lidt.  

- Det at man evt. kommer for sent.  

Holdning:  

- Dumt at kører for stærkt.  

- ”Skælder andre ud i trafikken – de kommer alligevel ikke hurtigere frem.”  

- ”Det er en lille adfærdsændring i forhold til rygning” – burde være nemmere at rykke folk.  

Sociale Normer: 

- Ville have en påvirkning, hvis nogen kritiserede/sagde sænk farten.  

- ”For nemt at følge med, hvis andre kører for stærkt på motorvejen.  

- ”Tænker folk over hvor meget 5 km/t for hurtigt betyder.  

- ”syntes det er pinligt og irriterende, hvis man får af vide, at man har gjort noget forkert i tra-

fikken.  

Perceived Behavioral Control: 

- Tidligere erfaringer ville ikke påvirke respondenten.  

- Dog gjorde glatbanen – var sjovt at se, hvor meget de ekstra 5 km/t gjorde.  

Konsekvenserne: 

- Anser konsekvenserne som alvorlige – det slår folk ihjel.  

- Danskere anser ikke truslen som alvorlige – føler de har kontrol – eg. Hvis de har kørt i 

mange år osv.  

- ”En gang er nok” – så kan det få konsekvenser.  

Udsat for ulykke: 

- Frygter mere for en bilulykke end leverskader osv.  

Tænker over konsekvenserne: 

- ”Tænker over hvordan andre agere i trafikken.” 

- Føler sig udsat i trafikken pga. andres kørsel.  

Forventninger til en adfærdsændring: 

- Ville ikke ændre noget for respondenten, hvis han sænkede farten – måske mindre udsat 

dog.  

- Det er et bevidst valg, når man trykker på speederen.” 

- Bliver også irriteret, når folk kører under hastighedsbegrænsninger.  

Informant 3: 

Rygning:  
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Adfærd: 

- Ryger ca. 8-30 smøger om dagen. De 30 er i sociale sammenhæng.  

Generelt om rygning og kampagnen 

- Det er Sundhedsstyrelsens opgave at gøre os opmærksomme på skaderne ved rygning. Ret 

bevidst om de risici som rygning indebærer.  

- Føler sig rimelig oplyst.  

- Velkalkuleret risiko, som folk tager med sig, når de ryger.  

- ”også farligt at spise kage”.  

- Mener der er flere, der dør af hjerte-kar-sygdomme pga. fedme, men køres der ikke lige så 

hårdt på.  

- Kampagner er oftest fokuseret på, at man dør.  

- Tænker over at mærkarterne på pakkerne er manipuleret – ingen stiller skarpt på, at dette 

kunne skyldes partentose – som evt. har været rigtig dårlig til at børste tænder. Er der andre 

sammenhænge, som spiller ind. Tænker over at skræmmekampagner vs. Reel oplysning.  

- Respondenten tager paraderne op, når budskaberne præsenteres via skræmmekampagner end 

hvis det blev præsenteret sagligt og siger – ”Ja, vi forstår godt folk vil ryge, men vores data 

siger det her og her kan I se mere information omkring det.”  

- ”tænker over at der formentlig er en underbevidst påvirkning, som ikke har sat sig i ens sind, 

når man ser en kampagne fra evt. Sundhedsstyrelsen.  

- Rebelsk:  

o Lovgivning:  

 Drastisk fald i rygere.  

 Syntes så det er sjovere at gå den anden vej, hvis alle er små får, som 

følger en sti. Vil ikke følge flokken.  

Årsager til at ryge:  

- Kan lide det, giver stimulans. Sammenligner med alkohol. De hænger nærmest sammen.  

- Anser det som en social ting.  

- Man er sammen om det.  

- Mange af vennerne gør det.  

- Bodega – kultur – kan respondenten godt lide.  

- Nydelsen, følelsen, smagen.  

- Afstressende 

Vil gerne stoppe på et tidspunkt.  

- Når der kommer børn.  

- Eller et skift af prioriteringer.  

- Ved godt at helbredet bliver påvirket før tid:  
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- Hvis en læge anbefalede specifikt ham, at han skulle stoppe med at ryge og ikke ”bare” an-

dre som ryger.  

- Hvis respondenten eksempelvis blev forelsket i en anti-ryger.  

Holdning:  

- Tage hensyn til hinanden – respekt for hinanden.  

- ”Rygeloven har skabe diskurser og selvfølgeligheder, som er blevet etableret omkring det at 

rygning ikke skal foregå indendørs og i hovedet på andre mennesker.  

- Syntes det ”kammer over” – rygerne bliver jagtet som vilde dyr.  

- Har været på et hospital, hvor der var en lille gult markeret græsplæne, hvor rygerne kunne 

gå hen. ”Her kan I stå I klamme svin – intet halvtag, udstillet ude midt i det hele”. Dette var 

unødvendigt – heksejagt på rygere. 

- Syntes det er: usundt, ulækkert, sundhedsskadeligt, hyggeligt, giver ro i stressede situatio-

ner, giver en god følelse.  

Sociale normer:  

- I nogen grad – lille påvirkning fra omgangskredsen.  

- Ville afhænge af i hvor høj grad de udtrykkede et ønske om at respondenten skulle stoppe.  

- Hvis de gav et ultimatum, så ville det have en påvirkning.  

- Jo mere udstødt en klike du tilhører – jo større grad af fællesskab opstår.  

o Får en fælles referenceramme – nemt at snakke med andre rygere om den fælles 

smøg.  

- Værdisæt:  

o Rebelskheden er måske gennemgående hos rygere – bevidste om at der ryger fem 

min af deres liv, hver gange de ryger. Velkalkuleret risiko ”life strong – die young.” 

- Tilbageværende rygere – socialt set en fordel at der køres klapjagt på dem – forbinder hin-

anden.  

- Der skal være gensidig respekt fra rygere til ikke-rygere og omvendt.  

Perceived Behavioral Control: 

- Respondenten ved godt, at han er afhængig:  

- Ville dog kunne stoppe mener personen. Har dog aldrig prøvet, så ved det reelt ikke.  

- Hvad skulle der til? 

o Støtte fra andre mennesker.  

 De skulle eks. ikke tilbyde respondenten cigaretter 

o Anderkendelsesdrevet menneske:  

 ”klap af mig, når jeg havde holdt i en uge2 

 Involverer omgangskredsen.  

- Viden og ressourcer:  

o Ved der er rygestopkurser osv.  

o Føler man kan tilegne sig viden nok.  



 

Side 144 af 278 
 

144 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

o Men viljen er meget vigtig.  

- Rygning bliver en del af en selv, da det foregår hele dagen osv. Det er der konstant.  

Respondenten syntes Sundhedsstyrelsen kommunikationsfolk skal prøve noget andet.  

- Andre virkemidler.  

- Mere i øjenhøjde med folk.  

o Indirekte via skræmmekampagner – siger nærmest at folk ikke ved, hvor farligt det 

er.  

o Burde i stedet sige, ok folk ved godt hvor farligt det er.  

 Hvad kunne vi sige i stedet for.  

 Gentager lidt sig selv med det samme budskab hele tiden.  

Konsekvenser: 

- Får respondenten en sygdom, tror man selv? 

o Der er genpuljer osv., som påvirker dette.  

 Ved dog godt, at rygning påvirker helbredet negativt i et langstrakt perspek-

tiv. Bevidste om konsekvenserne.  

 Tænker dog ikke over det hver gang der tændes en cigaret.  

Andre kommentarer: 

- Hvis respondenten stoppede med at ryge:  

- Bedre kondition. Ville føle sig friskere og sundere, antageligvis.  

- Masser af positive implikationer, hvis man stoppede, men ikke nok til at ville give afkald på 

de positive implikationer, der fås når man ryger.  

- Mener at have stærk nok viljestyrke til at stoppe.  

Alkohol:  

Adfærd: 

- I snit – 3 gange om ugen – 6-20 genstande på en aften.  

- Alderen har påvirket, at der ikke presses på mere – for fem år siden ville respondenten have 

siddet og påvirket andre – Spurgt ” er du syg?” hvis andre ikke skulle drikke osv.  

- Måske bliver respondenten underbevidst påvirket af Sundhedsstyrelsens kampagner – ikke 

evident i hans sind.  

- Betegner sig selv som relativt alkoholiseret.  

Årsager til at drikke alkohol:  

- Humøret til at starte med – drikker ikke for at får det sjovere eller drikker heller ikke for at 

få sorgerne væk.  

- De rigtige mennesker – vigtigt.  

- Social konsensus om at i dag, så drikker vi.  
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Hvis respondenten skulle sænke forbruget:  

- Børn og forpligtelser – kone.  

- Eksogene faktorer – eks. flyttede til Norge, hvor en øl kostede 80 kr.  

- Lige nu kommer det ikke indefra – ikke en lyst der opstår indefra.  

- Lever fra dag til dag.  

- Hvis man evt. fjernede omgivelserne påvirkning af hvem man er – så ville der måske være 

plads til adfærdsændringer, som ellers ikke ville være oplagte.  

Holdning:  

- Vi er alle et produkt af egen kultur, og fordi respondenten er dansker – så er holdningen po-

sitiv.  

- Usundt, sundhedsskadeligt.  

- Påvirkes af andre, giver en god følelse.  

- Respondentens balanceevne fucker up – syntes det er pinligt, men er dog stadig velartikule-

ret i diskussioner osv.  

- Mere kærlig og anerkendende ved indtagelse af alkohol.  

- Meget individuelt hvordan man reager – slår ikke osv. Betegner det som en god måde at mi-

ste kontrol på.  

- Betegner alkohol mere som noget humørskabende – party. Hvorimod Hash er mere afslap-

pende.  

Sociale normer:  

- Respondenten og eks-kæresten gik fra hinanden pga. alkohol og det sociale heraf – dermed 

tydeligt ingen påvirkning fra omgangskredsen.  

- Hvis 60 % af omgangskredsen sagde noget, så ville man formentlig reagere, men de er lige 

så langt ude.  

- Betegner det som noget socialt, ville evt. drikke et glas rødvin alene, men ellers ikke drikke 

alkohol selv.  

- Kampagner om at sige nej tak til alkohol, kunne give dem som siger nej tak et større frirum 

til at sige nej.  

Perceived Behavioral Control: 

- Kan godt selv sige nej – styrer selv alkoholindtaget. Hvis man tager den ekstra øl, så er det i 

bund og grund fordi man har lyst til det.  

- Viden og ressourcer til at sænke forbruget? Ja.  

- Tidligere erfaringer: havde faktisk en uheldig oplevelse med alkohol – måtte redde en meget 

fuld kvinde op af Christianshavnskanal, kunne ikke klare sig selv.  

- Måske hvis ens ven døde af alkohol, så ville man blive påvirket. Ellers umiddelbart ikke. 

Skulle meget tæt på før det ville påvirke. Det er en velovervejet kalkyle at respondenten 

drikker, risici er medtaget.  
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Konsekvenserne: 

- Hvis respondenten fortsatte i samme tempo – så ville det nok resultere i skrumpelever, syg-

domme osv.  

- Men regner ikke med at forsætte.  

- Trækker sin ungdom så lang tid som muligt.  

o Bevidst om konsekvenserne, gør det alligevel.  

Andre kommentarer: 

- Lettere ved at skrue ned for alkoholforbruget end rygning.  

- Dog går det meget hånd i hånd.  

- Mener dog at respondenten ville kunne sænke det.  

Kørsel:  

Adfærd: 

- Kører dagligt.  

- Kampagnerne kunne påvirke en smule, måske ikke fra 130 til 80, men evt. til 110.  

- Alderen har påvirket respondentens fart – er bevidst om farten.  

- Har en GPS som siger når han kører for stærkt, skruer ned for musikken osv.  

- Kører generelt i byen, hvor det er svære at køre for stærkt.  

- Tilpasser kørslen efter hvad man skal:  

o Er det egentlig så vigtigt om jeg er der fem min over eller 8 minutter over.  

o Har set det som en undskyldning for at køre for stærkt, at man skulle nå noget. 

- Hvis folk presser på, så sænker respondenten farten.  

Årsager til at køre for stærkt:  

- Gode oversigtsforhold:  

- Følge trafikken – hvis andre kører for stærkt.  

- Ude hvor det er sjovt at accelerer.  

- Nå noget.  

Holdning: 

- Bliver vred over mennesker som udsætter sig selv eller andre for fare:  

- Hvilke omgivelser man kører for stærkt i.  

- Landet – mere plads – mere ok.  

- Skældte faktisk en taxachauffør som kørte 100 på Istedgade.  

o Bliver lidt morfaragtig med løftet pegefinger.  

- Generelt mister kontrollen, når man kører for stærkt:  

o Afhænger af personerne 

- Jeg har styr på situationen, når jeg kører for stærkt.  
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Sociale normer:  

- Hvis man kørte med nogen – ville have en påvirkning hvis de kritiserede kørslen der og el-

lers ville det ikke have en påvirkning.  

- Folk føler sig generelt trygge ved at køre med respondenten.  

- Hvis nogen sagde, at de følte sig utrygge, så ville det påvirke – gå i manddommen.  

Perceived Behavioral Control: 

- Føler respondenten har kontrol over situationen.  

- Tidligere erfaringer:  

o Ville påvirke, hvis respondenten mødte en som mindet om respondenten, som var 

blevet lam fordi personen havde kørt for hurtigt, sådanne historier ville påvirke.  

Konsekvenserne: 

- Bredt spektrum af konsekvenser.  

- Ser dem som alvorlige.  

- Tror også der er risiko ved at overholde fartgrænserne.  

- Hvad risikoen så stiger med i forhold til farten er måske ikke så meget – men øget risiko er 

der.  

- Tænker ikke over konsekvenserne.  

o Overstiger kun fartgrænserne så respondenten mener den øget fart ikke ville have 

yderligere konsekvenser end hvad det allerede ville have.  

Informant 4: 

Kørsel 

Adfærd: 

- Kører dagligt 

- Man gør det sikreste selv 

o For mange kampagner -> påvirker ikke 

Årsager til at køre for stærkt: 

- Vejen er til det – plads til det 

- Kører ikke stærkt i byen 

- Nå noget – 2 min før hjemme – gælder det hele 

Årsager til at sænke farten: 

- Føler man gør det sikkert  

- ikke noget man laver radikalt om – man kører bare  

- kørt bagved en som kørte langsomt – indhente den tabte tid 

- Lavede en måling fra KBH til Kalundborg 
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o en kørte hvad man skulle og en kørte så meget han kunne  

 indhentede 9 min på 100 km 

- Det er ingenting 

- Det kan ikke betale sig” 

Holdning:  

- Nogen kører de der 10-15 km for stærkt -> rimelig standard  

- Så er der dem som er ”bløde i bøtten” -> kører + 50 hvor man må køre 50.  

- Der er forskel på dumhed og idioti 

- Føler delvist han mister kontrollen 

- Føler sig påvirket af andre -> prøver at få afstand til dem der ligger helt oppe i røven  

- føler at han har styr på det ellers ville han ikke gøre det. 

- Afhænger meget af hvor meget man kører for hurtigt 

- Stor betydning -> at man kører for stærkt 

- 130 et sted – 110 et andet  

o bund og grund samme motorvej 

o 130 ”der ville det ikke være tilladt, hvis ikke det var forsvarligt” 

Sociale Normer: 

- Hvis de sad i bilen og bedte ham om at køre langsommere -> dog er det has bil og ham som 

bestemmer 

- Ikke noget man taler om i omgangskredsen 

- håndværker – konstant i trafikken -> synes andre bilister er dumme  

- taler om det en gang imellem -> ”men mest om at Mester betaler ikke bøden” 

- ”Fået at vide at han var en god billist” -> ny kæreste som kommenterer på det/hans kørsel 

- Bliver stresset, hvis nogen kører for tæt på. -> gasser op eller trykker på bremsen 

Perceived Behavioral Control: 

- Bestemmer selv hvor hurtigt han kører.  

- Tidligere erfaringer: 

o Ville være påvirket 

- Men meget i situationen og evt. specifikke steder – hvor folk havde haft dårlige oplevelser 

- 50 km i timen mere end det tilladte er én ting – hvis det er 5- 10 i timen mere end det tillad-

te, så er man mere det forkerte sted på det forkerte tidspunkt -> kunne lige så godt være sket 

ved at køre for langsomt 

- ”kunne måske ligefrem have undgået nogle ved at køre for stærkt (Retfærdiggør over for sig 

selv) 

Konsekvenserne: 

- Danskere anser ikke truslen som værende alvorlige 

- Temperament hos bilister er skyld i ulykkerne” 
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- ”det er de andre bilister som er idioter” 

Tænker over konsekvenserne: 

- Overvejer konsekvenserne -> ”har lorte bil -> lånte en anden i weekenden og der overvejede 

han at det kunne gå galt 

Rygning:  

Adfærd: 

- Ryger ca. 30 om dagen.  

- Sundhedsstyrelsen er på et forkert spor med skræmmekampagner  

- Det handler om en vane – skulle gøre det ved alle vaner så.  

- Kaldes næsten ikke en kampagne men en hetz.  

- Hver gang nogen syntes noget ikke er en god ide, så skal man skræmme til at lade være. Det 

er et sidespor.  

Årsager til at ryge:  

- Startede som 10-årige bag spejderhytten.  

o Her skulle man ikke tabe ansigt.  

o Hostede lungerne ud og var ved at dø i overført betydning.  

o Vanedannede – har røget lige siden.  

Kunne ikke tænke sig at stoppe med at ryge – han kan godt lide det.  

- Eks. stresset på arbejdet – givet et pusterum.  

- Kan ikke komme i tanke om noget, der kan få ham til at stoppe.  

- Tager hensyn – gensidigt hensyn. 

o ”Kan jeg køre med dig? – Ja, men er en rygerbil og det skal man acceptere, eller kan 

man tage bussen.” 

Holdning:  

- Folk skal selv vælge.  

o Lad folk være usunde mod deres krop i stedet for at jagte dem.  

o Er jo reelt ikke et frit land vi levet i.  

o Oplysningskampagner i stedet for skræmmekampagner.  

o JaJa, rygning kan dræbe, men kan en bus og bil også.  

o Hvis man i stedet sagde, at rygning øger risikoen for… Det er en oplysning.  

o Det at de putter billeder på pakkerne – dette har formentlig intet med rygning at gøre 

o Mange andre faktorer – børste ikke tænder. Billederne er lidt misvisende – vil kun 

skræmme.  

o Hvorfor er der ikke fede børn på slikposer.   

o Syntes ikke det er ulækkert, men ved det er usundt og sundhedsskadeligt.  
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- Tænker over rygning ved eks. motion – men tænker ikke at stoppe, dog måske skære ned.  

- Er hans egen holdning – ikke hvad andre siger.  

- Finder ikke rygning generende, men hetzen mod rygere generende og finder nogle ikke-

rygere generende.  

- Anser det som noget socialt – kaldes en social-pind.  

- Giver ro i stressede situationer.  

- Giver en god følelse – forlæsende effekt.  

- Er ens eget valg.  

- Der skal være plads til alle – gensidig respekt.  

- Nogle ikke-rygere syntes rygning er en sygdom, og at rygere burde aflives.  

- Der skal være respekt for hinanden og forskelligheder.  

Sociale normer:  

- Kritik – så bliver respondenten 4 år – stædig.  

- Siger eks. heller ikke til andre hvis de eks. lugter.  

- Socialt acceptabelt i DK  

o Nej, man bliver gjort dum.  

o Meget nedrakket.  

o Hetz.  

- Resultere i at folk lyver om rygning.  

o Nogen kan/vil ikke stå ved det.  – så de skal snige sig rundt.  

 Det er et forkert spor og ikke særlig fedt.  

- Kan ikke se antal rygere er faldet.  

- Mange rygere i omgangskredsen ryger stadigvæk.  

- Tror kampagnerne ville virke bedre, hvis ikke det blev til en hetz.  

Perceived Behavioral Control: 

- Man skal selv træffe valget om at stoppe  

- Styrer ikke selv hvor og hvor meget han ryger – hvis han sættes i et lokale og får at vide, at 

han ikke må ryge de næste to timer, så får han mega lyst til at ryge – dermed føler han ikke 

selv at han styrer det.  

- Hvis viljen var der, så ville han kunne stoppe.  

- ”Tro flytter bjerge” – tror ikke på nikotin plastre. Det er vanen, som er problemet.  

- Har stoppet med at ryge – gjorde det sammen med nogle stykker – handlede om håneretten. 

Røg ikke i et halvt år. Var fra dag til dag han stoppede. Vinderen kunne udover håneretten 

vinde en pakke smøger.  

- Startede igen pga. det var hyggeligt til fester psv.  

- Danskere anser truslen som alvorlig.  

o Anti-hetz og heksejagt.  

o Ikke-rygere får nærmest mere ammunition mod rygere via kampagner.  
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Konsekvenserne:  

- Sygdom skal han nok få ifølge ham selv. Man siger rygning giver kræft, det er bare et 

spørgsmål om hvor lang tid man har før man får det.  

- Tænker over det – men hvis man skulle tænke over alt det der var sundt og usundt – kunne 

lige så godt lade være med at trække vejret.  

Andre kommentarer: 

Ville det have en betydning for ham:  

- Løbe længere.  

- Sundere.  

Stoppe igen – hvad skulle der til:  

- Ens egen vilje.  

- Havde ikke lyst sidst – så kan vel gøre det, hvis han får lysten.  

Informant 5:  

Rygning:   

Adfærd: 

- 1 pakke om dagen, siden 13-14 år = 12 år 

- Tvivler på reklamen ->overdrevet 

- Tænker over sin adfærd 

- Tænker at det påvirker konditionen 

Årsager til at ryge:  

- Hyggeligt 

- Afslappende -> selvom en smøg stresser kroppen mere end det afslapper 

- Vanesag – noget mellem hænderne 

- Vil gerne stoppe 

- startet i Intersport -> tænker det ikke er rart for kunderne at man lugter af røg  

- sundere livstil 

Holdning: 

- Hyggeligt -> god ting 

- Usundt 

- Dobbeltmoralsk over for en selv 

- Usundt – sundhedsskadeligt  

- Generende -> uenig 

- Hyggeligt i samvær med andre 
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- Ro i stressede situationer. Ens eget valg. 

- Generende hvis man sidder 20 og ryger i samme rum -> ”Pænt klamt” 

Sociale Normer: 

- Kritik -> Nej -> familie kritiserer -> påvirker ikke 

- Tænker dog over det.  

- Ikke en del af noget socialt ->ens egen hyggestund 

- Socialt accepteret i Dk? 

o Nej – forbyder det overalt  

- Acceptabelt i omgangskredsen  

- Tager sig ikke af det -> hvis folk kritiserer 

Perceived Behavioral Control: 

- Styre det selv? 

o Ikke helt pga. afhængigheden 

- I stand til at stoppe? 

o Både og 

o Bliver svært -> tror det ikke 

- Viden til at stoppe?  

o Ja -> næsten for meget 

- ”Får næsten følelsen af at det må være svært at stoppe, når der er så mange ting til at hjæl-

pe”. 

- Gør det svært at stoppe 

- Tidligere erfaringer: 

o Hendes bror stoppede -> så kan jeg også  

- Burde snart prøve -> har ikke prøvet endnu 

Konsekvenser: 

- Tænker lidt væk fra det -> men ved godt det er alvorligt (kræft osv.) 

- ”men kan man også få af at være på perroner osv. -> så mange ting der påvirker sundheden.  

- Rygers Sundhed: 

o Forskelligt i forhold til livstil -> individuelt -træner og spiser sundt 

o Rygning skal ikke være en begrænsning til ikke at få trænet osv. 

Udsat for sygdom: 

- Nej – ”Det rammer aldrig en selv”-mentaliteten 

Tænker over konsekvenserne: 

- Ikke brug for at se i øjnene lige nu -> måske den dag hun stopper -> skabe et ekstra pres 

Andre kommentarer: 
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- Betydning hvis hun stoppede: 

o Flere penge 

o Lugte bedre 

o Bedre kondi (har dog en rimelig god kondi) 

- Hvad skulle der til for at stoppe? 

o Arbejde ellers havde hun ikke overvejet det 

- Kendte andre? Bedre rustet? 

- Nej – brødre starter og stopper -> modvirker af hun får lyst til at prøve 

Adfærd: 

- 12-20 genstande om ugen 

- Fjollet kampagne  

- Siger ofte nej tak -> ikke relevant kampagne. 

- Tænker ikke over sit forbrug - kan styre det. 

Årsager til at drikke alkohol: 

- smager godt   

- stemning – skaber end anden stemning end rød saft 

Holdning:  

- Hygge 

- Vilde byture  

- unge -> er næsten for meget  

- lidt for normalt med alkohol i DK 

- Kampagne (får folk til at tænke over deres forbrug) 

- Usundt  

- Sundhedsskadeligt (anser det ikke som sundhedsskadeligt) 

- Bliver ikke påvirket af andre til at drikke.  

- Afslappende /koble af 

Sociale Normer: 

- Kritik -> påvirkning (ja- helt sikkert)  

- anser det som noget socialt 

- Socialt acceptabelt i DK.  

Perceived Behavioral Control: 

- Styrer det selv -> det er lystbetonet  

- hvis man så en film -> nej, så skulle der ikke være alkohol.   

- Spise god mad -> Ja – så er alkohol hyggeligt.  

- Viden og ressourcer til at sænke forbruget/stoppe -> ja, der er hjælp alle vegne  

- råb højt -> venner og familie ville også hjælpe.  
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Konsekvenserne: 

- Tror ikke det er alvorligt – tænker bare at de (Sundhedsstyrelsen) skal sige et eller andet 

- Så længe man holder det på et moderat niveau -> så tror hun ikke at der sker noget 

Udsat for sygdom: 

- Sygdom -> nej ->hvis man ellers holder en sund livsstil – så håber hun ikke at der sker noget 

- Betydning hvis hun sænkede sit forbrug -> Nej 

- ”Løber utrolig godt med tømmermænd” 

Andre kommentarer: 

- Hvad skulle der til for at hun skulle stoppe med at drikke? 

- Leversygdom 

- Ikke kun hvis det var en læge som anbefalede at hun skulle stoppe med at drikke, men hvis 

folk sagde ” du er dum når du er fuld” så ville hun overveje det.  

- Har anden erfaring med at stoppe med noget vane dannendende   

Informant 6:  

Rygning 

Adfærd: 

- Ryger 12-14 stk. om dagen 

- Tænker ikke over konsekvenserne, når man ryger cigaretten 

o Ved det jo godt at det er usundt 

Årsager til at ryge: 

- ”alle gjorde det -> var ikke farligt dengang 40-45 år siden.  

- Har stoppet masser af gange 

- Har stoppet i et halvt år – fordi hun skulle have ordnet tænder.  

Holdning  

- ok at man skal gå ud og ryge, og ok at man ikke ryger på restauranter. 

- Men er blevet en hetz imod rygere: 

o Er for meget 

 Det er der også ikke-rygere som synes. 

- ”Trukket ned over hovedet -> det at man skal stoppe 

- Næsten outsider fordi man ryger” 

- ”Føler en modvilje pga. hetzen -> stadig ” 

- Lyst gjorde at hun startede igen. 

- Skulle være meget personligt -> hvis man skulle stoppe 



 

Side 155 af 278 
 

155 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

- Ulækkert – usundt – sundhedsskadeligt 

- Generende hvis der er mange rygere samme sted 

- Hyggeligt-> socialt, giver en god følelse, er ens eget valg 

- Kan give ro i stressede situationer -> indskyder dog selv at rygning stresser kroppen.  

Sociale normer: 

- Hendes mand er antiryger 

- Har dog ikke påvirket adfærden. 

- Ville gerne lade være – men psykisk når hun når de 6-7 måneder ->har det dårligt psykisk 

med sig selv og sine omgivelser 

- Det er noget socialt på arbejdet 

- Bliver ikke påvirket af omgangskredsen 

- Socialt accepteret i DK: Nej  

- Holdningsændring som er kommet siden hun startede -> dengang var det legalt til selvska-

ber  

o Der blev delt cerutter og cigarer rundt og alle røg.  

o Nu er det fitness og slankekure osv. -> kulturen har ændret sig 

o Hetzen mod rygere og ovevægtige er lidt a det samme. 

Perceived Behavioral Control: 

- Styrer selv hvor meget hun ryger. Har viden og ressourcer til eventuelt at stoppe.  

Konsekvenserne: 

- alvorlige? 

o Hvis man er disponeret for det, så kan konsekvenserne være alvorlige.  

o 25 % som ryger, ifølge respondenten, så der er mange som er stoppet med at ryge 

pga. kampagner, sygdomme osv.  

o Rygers sundhed? God – udtaler på baggrund af sig selv. Er aldrig syg. 

o Ikke-rygere -> altid syge – mere syge i hvert fald.  

o Hendes mor fik lungekræft og hun sagde det ikke var pga. røgen.  -> var stoppet 30 

år før. – dog svært at vide. 

o Hendes farfar blev 97 år og han røg 

Tænker over konsekvenserne: 

- Overvejer konsekvenserne - overvejer dem ofte.  

- Får dog sine nedture ned efter 7 måneder -> anser det som en stimulans 

- Handler om hendes egen viljestyrke  

Informant 7: 

Alkohol:  
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Adfærd: 

- Drikker lige nu max fem genstande på en uge.  

- Kan godt nå op på 15-20 genstande på en uge. Hvis man er ude fredag/lørdag.  

- Kampagnen:  

- Fin nok – men påvirker hende ikke.  

- Gør hvad hun har lyst til. Hører hvad de siger, men så længe man ikke gør det hver uge hele 

sit liv, så tror hun det handler om at drikke med måde. Begrænset påvirkning fra kampag-

nen.  

- Har mange uger hvor hun ikke drikker, eller næsten ikke drikker.  

- Tror man går igennem perioder i sit liv, hvor man drikker mere end andre uger. Når man er 

yngre, hvor man nogle gange fester mere end andre.  

- Relevant for hende?  

o Intet problem at sige nej tak. Drikker fuldstændig som hun har lyst til. Der er ikke 

nogle mennesker, hun ikke føler hun ikke kunne sige nej tak til.  

- Tænker over eget alkoholforbrug? 

o Nej. 

Årsager til at drikke alkohol: 

- Smager godt – drikker vin så er det pga. smagen og det samme med drinks.  

- Når man har lyst til at være fuld, vil gerne have den opnået effekt af at være beruset i hove-

det, det er sjovt.  

- Det er en nydelse i smag og nydelse af hvordan man bliver påvirket i kroppen, den følelse 

man får. 

- Hvad ville kunne få dig til at stoppe? 

o Graviditet.  

- Har slet ikke drukket så meget de sidste mange år, som hun ellers gjorde da hun var yngre.  

- Ekstrem træningsperiode. Har hun aldrig gjort før, men hvis hun pludselig blev bidt af det 

eller at skulle tabe sig. Syntes lige nu, at det er ret begrænset hvad hun drikker, så anser det 

ikke som et problem.  

- Nogen som ville blive påvirket? 

o Meget at gøre med hvem man er som person, hvor meget man tror på statistikker, 

undersøgelser osv.  

Holdning: 

- Alle ved jo, at alkohol ikke er sundt, men der er rigtig mange ting, som ikke er sundt. Tager 

undersøgelser med et gram salt.  Der er mange forskellige undersøgelser som peger i en ret-

ning, og andre undersøgelser, som peger i en anden retning, eks. kaffe har tidligere været 

udskældt, nu er det ikke så slemt. Mange ting, som man ikke må spise, når man ammer, nu 

har man fundet ud af at det må man gerne alligevel. Medierne manipulerer, og afhænger af 

hvor let man er at manipulere, og er selv meget kritisk anlagt. Tager det ind på hendes måde 

og vurdere ud fra eget synspunkt. Tænker ikke når hun ser en reklame, at nu må hun hellere 
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gøre et eller andet, tænker over hvem har lavet undersøgelsen osv. Det skal man også tage 

højde for.  

Sociale Normer: 

- Kritik? 

o Hvis tætte venner sagde noget, så ville det påvirke. Kan ikke se, at det ville være no-

get de skulle gøre lige pt. Self. Hvis hun begyndte at drikke hver dag, men ja, så ville 

hun også være på en forkert vej. Hvis hun var ude i et alkoholmisbrug, ville hun tage 

det til overvejelse. Men er svært at vide, hvis man er psykisk nede, så lytter man jo 

heller ikke til, hvad andre siger.  Er noget man selv skal indse. Er ikke anlagt til at 

være afhængig af ting, ved hun altid kan stoppe det.  

- Socialt acceptabelt at drikke i omgangskredsen? 

o Ja.  

- Anser det som noget socialt? 

o Anser det ikke som om man skal have alkohol for at være social. Men en god mid-

dag med vin, eller går ud, så ja, men man kan godt lave mange andre sociale ting. En 

del af visse sociale situationer.  

Perceived Behavioral Control: 

- Styrer det selv? 

o Ja, styrer det helt selv. Ingen faktorer der påvirker her.  

- Sænke alkoholforbruget – viden og ressourcer? 

o Ja, det mener hun.  

- Andres tidligere erfaringer? 

o Afhængig af andres historier, men ja, hvis hun hørte skrækhistorier. Eks. hvis nogen 

fik puttet noget i deres drinks, og man mistede sine evner til at vurdere hvad der sker. 

Dette ville kunne påvirke det. Hvis det bare er tømmermænd, så ved man at det er en 

del af gamet.  

Konsekvenserne: 

- Sygdom pga. for højt alkoholforbrug? 

o Nej og tænker heller ikke over konsekvenserne.  

Kørsel: 

Adfærd: 

- Har kørekort og kører bil hver dag.  

- Tanker om kampagnen? 

o Fin opfordring at sænke farten en lille smule.  

- Føler sig selvsikker, når hun kører i bil. Tror ikke at det, at hun en gang imellem kører for 

stærkt øger risikoen for at hun ender i en ulykke, da hun altid gør det med afstand og eks-
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trem fokus på hvad der er omkring sig. Men tror ikke alle er lige gode til at køre bil, og er 

lige så vakse, og de mennesker burde ikke køre for stærkt. Men man kan jo ikke lave rekla-

mer kun til dem som kører dårligt, så er en fin opfordring i kampagnen, men påvirker ikke 

hende. Men tager det til efterretning og ville ikke påvirke som sådan. Har aldrig været i en 

ulykke. Har meget fokus på, hvem hun kører ved siden af i trafikken, og lige så snart der er 

nogen, som hun mener, har en eller form for risiko, da man jo kan se det ud fra hvordan folk 

kører, så ligger hun afstand til dem eller kommer væk fra dem.  

- Hvor ofte kører hun ca. for hurtigt? 

o Er ca. hver gang hun kører.  

- Ville tænke på reklamen næste gang hun var i en bil? 

o Reklamen forsvinder igen. Men hvis hun kører i et område med mange børn, mange 

biler, andre mennesker så kører hun ikke for stærkt. Hun gør det normalt fordi der er 

mulighed for det, gør det aldrig steder, hvor hun tænker, at der er mulighed for en 

ulykke. Mener kampagnens fokus er at der skal være andre tilstede, for at man kan 

havne i en ulykke. Har altid ulykker i baghovedet, det er der jo ikke nogen som vil.  

Årsager til at køre for stærkt: 

- Er der andre faktorer, som gør at du kører for stærkt, udover pladsen og minimal sandsyn-

lighed for at havne i en ulykke? 

o Det er for at komme hurtigere frem. Keder sig nogen gange, at skulle side for længe i 

bilen.  

- Sætter selv spørgsmålstegn ved, hvor meget hurtigere hun reelt kommer frem.  

- Faktorer til at sænke farten? 

o Dårlig oplevelse. Havnede i en ulykke. Tror dog ulykker kan ske, ligegyldigt af far-

ten, både når man kører 40 km/t og 110 km/t. 

o Bøder – er på udkig efter disse. Holder meget øje i trafikken.  

Holdning: 

- Burde ikke gøre det, hvis ikke man er en god fører. Men det kan man jo ikke leve på, der 

skal jo være ens regler for alle. Self. Burde man overholde hastighedsgrænsen, men når man 

sidder bag rettet, så bliver man grebet af, at man lige kan kører lidt hurtigere.  

Sociale Normer: 

- Kritik? 

o Ja, måske. Der er dog ikke nogle som ville sætte en finger på hendes kørsel. Hendes 

forældre ville måske kunne sige noget. Men det vigtigste er, at folk føler sig trygge 

ved hendes kørsel. Få gange har hun fået en kommentar, af sine forældre, som er re-

gelryttere. Men hendes egne far kører også for stærkt, selvom han kommenterer hen-

des kørsel.  

- De fleste hun kender kører en gang imellem for stærkt. Socialt acceptabelt i DK og i om-

gangskredsen.  
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Konsekvenserne: 

- Tænker over at få en bøde, men ikke ulykker. Mener ikke det at hun kører for stærkt er en 

risiko, er ikke helvedsræs. Er max 10-20 km i timen for hurtigt. Og 20 km er på motorvejen.  

Self-efficacy: 

- Styrer selv hvor hurtigt hun kører? 

o Ja. Men dog er der nogle ting som ville påvirke, eks.  

o Politibil – kører langsommere.  

o En bag fra, som presser en i overhalingsbanen, så ville hun blive påvirket til at køre 

hurtigere for at køre ind. Hvis lyset skifter, så fyrer hun speederen i bund for at nå 

over.  

o Vejret er dårligt, så sænker hun generelt farten.  

Andre kommentarer: 

- Omgangskredsens påvirkning – tidligere erfaringer?  

o Ja, ville tage det til efterretning. Men skal være en som kører lige så godt som hende 

selv, hvis ikke, så ville hun godt vide, hvorfor tingene var sket og det ville derfor ik-

ke påvirke hende.  

Informant 8: 

Rygning 

Adfærd: 

- Ryger ikke 

Kampagne: 

- Han får ikke lyst til at ryge, efter at have set kampagnen 

- Indtryk af, at cigaretter smadrer ens krop og har forstået budskab 

- Påvirker, selvom han ikke ryger 

- Tror, at nogle rygere tænker over deres adfærd, når de ser kampagnen, men mange har nok 

hørt det før 

- Nogle bliver påvirket, da det ser ubehageligt ud 

Årsager til at folk ryger 

- Folk starter, når de er yngre 

- Gruppepres, sejt at ryge (hvert fald, da han var yngre) 

- Forstår ikke folk går i gang med det 

- Unge vil prøve nogen ting, uanset om der bliver vist kampagne eller ej 

- Rygere bliver ved, fordi de er afhængige 

- Størstedelen af hans venner vil gerne stoppe 
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- Kender nærmest kun nogen, som er stoppet eller har prøvet at stoppe 

- Fremhæver, at det er festerne, som er medvirkende til at folk ikke stopper. Der bliver man 

påvirket, når man får noget at drikke 

- Han kan ikke se nydelsen ved rygning, fordi der er så mange ”restriktioner” ved det 

- Tror kampagnen kan virke ved at vise, at det er sundhedsskadeligt, samt priser + forbud har 

gjort at flere er stoppet med at ryge 

- Ved ikke om hvad der virker bedst – skræmmende eller informerende 

- Nogen tænker at det kan være useriøst 

Holdning 

- Folk skal have lov til at ryge 

- Bør oplyse om farerne ved det 

- Det skal ikke påvirke andre, godt med forbud 

- Bryder sig ikke om at være sammen med folk der ryger 

- Har altid været imod rygning og aldrig haft lyst 

- Blevet større modstander efterhånden som det er blevet mere unormalt at ryge 

Sociale normer 

- Rygning som er en del af noget socialt 

- Når hans venner har svært ved at stoppe, er det pga. ens sociale kredse/pga. ens venner ryger 

- Ikke så socialt accepteret at ryge i Danmark 

- Folk bliver hurtigt sure på rygere og tonen kan være hård 

Konsekvenserne: 

- Tror konsekvenserne ved rygning er alvorlige 

- Anser rygere som usunde, og mener at der er en sammenhæng mellem sundhed og ikke at 

ryge, fordi det er ødelæggende for ens krop 

Udsat for sygdom: 

- Tror at det er sandsynligt at få en sygdom, fordi man ryger 

Alkohol 

Adfærd: 

- Drikke 4 gange om ugen, 1-2 genstande og ellers 1 gang hver anden uge, hvor han drikker 

en hel del mere, drikker sig fuld i byen 

Kampagnen: 

- Sjov, forstår budskabet, bliver ikke påvirket af kampagnen, da den er komisk 

- Problematikken at det er et tabu at sige nej er et godt emne 
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- Hmm ift. relevans, har selv skruet ned på alkoholforbrug, fordi vil ikke have tømmermænd 

eller have det dårligt 

- Godt at få gang i debatten om at man ser ned på folk som ikke vil drikke, især for unge 

- Kampagnen er ikke så seriøs, hvilket er IKKE medvirkende til at sænke forbruget 

Årsager til at drikke: 

- Når det er hverdagsaften og en enkelt øl 

o Kan være rart og afslappende 

o Kroppen falder til ro 

o Smagen 

o Fredelig påvirkning 

- Flere genstande 

o Social sammenhæng 

o Nu skal vi have det sjovt 

o Kunne ikke finde på at drikke 5 genstande alene 

- Siger nej til alkohol, hvis han skal noget senere på aftenen eller dagen efter, og ikke har lyst 

til effekten af alkohol, fx hvis man skal dyrke sport 

- Gyldige grunde til at sige nej: 

o Der er ikke rigtig nogen 

o For kvinder hvis man er gravid 

o Fortalte historie om kollega, som var blevet syg og ikke måtte drikke. Han blev nødt 

til at bruge sygdommen som argumentation hver gang for ikke at drikke alkohol 

Holdning: 

- Dejligt 

- Kan være skidt for en i større mængder 

- Indgroet del af den måde at være sammen med venner på 

- Svært ved at se, at det skulle ændre sig 

- Det sociale, normer og tradition, som påvirker det 

- Holdning ikke ændret sig efter kampagnen 

Konsekvenser: 

- Mange følgesygdomme af alkohol 

- Rusmiddel der er skyld i flest sygdomme og død i DK 

Sociale normer: 

- Ved ikke om det ville påvirke, hvis omgangskreds kritiserede alkoholforbrug 

- Men ville blive påvirket, hvis ens venner stoppede med at drikke – ville ikke sidde alene og 

drikke 

- Acceptabelt at drikke i omgangskredsen + DK 

- Indgroet del af kulturen 
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- Man kan ikke have sociale begivenheder uden alkohol. ”jo mere vi drikke, jo sjovere har vi 

det” 

- Svært at rykke ved noget mht. alkohol 

- Indgroet del at vores måde at være sammen på, selvom man godt ved at det er skidt 

Perceived Behavioral Control: 

- Styrer selv hvor meget og hvornår han drikker 

- Kommet ud over det punkt, hvor andre påvirker en til at drikke 

- Styr på situationer, hvor han drikker 

- Ville godt kunne stoppe, hvis han havde lyst, hvor han allerede nu har sænket sit alkoholfor-

brug ift. for nogle år siden 

- Har viden og ressourcerne til at stoppe 

o Ved godt at det er skadeligt. 

o Det er udelukkende eget valg 

Konsekvenserne: 

- Føler ikke at konsekvenserne af at drikke over sundhedsstyrelsens anbefalinger som alvorli-

ge 

- Forhindrer ham ikke i at drikke 

- Tænker ikke over konsekvenserne på længere sigt 

- Tænker over den direkte konsekvens, hvor det ikke er godt for kroppen dagen efter, helbred 

nu og her 

- Personers sundhed er ikke så meget påvirket af alkohol. Tænker at de er usunde, hvis man 

drikker over 14 genstande hver uge 

- Det kommer med alderen, at man trapper ned, har ikke tid til det, så drikker man mindre 

- Forpligtelser gør at man drikker mindre 

- Overvejer konsekvenserne ift. dagen efter 

Self-efficacy 

- Hvis han havde lyst til at sænke sit alkoholforbrug, ville han godt kunne 

- Hvis hele hans omgangskreds sænkede, ville man nedjustere til deres niveau 

- Han sammenligner sig ikke rigtig selv med andre ift. at drikke for meget, fordi han drikker 

væsentligt mindre end hans omgangskreds 

o Man justerer sin adfærd ift. ens omgangskreds 

Kørsel 

Adfærd: 

- Kører bil 1-2 gange om måneden, kører for hurtigt nærmest hver gang, han kører bil 

Kampagne: 
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- Kampagnen påvirkede ikke 

- Føler ikke, at han kører for meget for hurtigt (selvom han kører for hurtigt) 

- Ved ikke hvor langt op der skal til, før der kan være en forskel ift. hvor hurtigt man kører 

- Forstår ikke ”hvor meget er en lille smule” 

- Kampagnen ville ikke få ham til at sætte sine 5-10 km for ned 

Årsager til at køre for stærkt: 

- Skyldes IKKE travlhed, ikke for at skynde sig 

- Hvis der er plads til det. Ville altid køre hurtigere på en motorvej med meget plads 

- Ingen anelse om, hvad der skulle påvirke en til at sænke farten 

- Hvis trafikken eller vejret ikke tillader, at man kører for hurtigt 

- Ville hellere køre 5 km for hurtigt end 5 km for langsomt 

- Ville sætte fartpilot til 5-10 km for hurtigt end det tilladte 

- Ville kigge omkring sig i stedet på speedometeret. Det er mere sikkert 

Holdning: 

- Hvis man kører for meget for hurtigt, er det hul i hovedet 

- Hvis man kører fornuftigt, er det fint, og hvis man ligger fartmæssigt indenfor det nærmeste, 

er det også fint nok 

- I orden at køre lidt hurtigere end fartgrænserne 

- Det er noget, han har vænnet sig til 

Sociale normer: 

- Ville måske lytte til dem, hvis de sad lige ved siden af. Men ville køre hurtigere, ligeså snart 

de ikke var i bilen længere 

- Omgangskreds ville ikke påvirke dem 

- Har kun fået komplimenter for hans kørsel 

Perceived Behavioral Control: 

- Har styr på situationen når han kører 

- Er meget opmærksom 

- Kører efter forholdene 

- Følger trafikken 

- Hvis han bliver nervøs, ville han sænke farten 

- Ville godt kunne sænke hastigheden, hvis han ville 

- Tilpasser sig efter forholdene 

- Viden + ressourcer. Ved ikke helt, hvor meget 5-10 km ville påvirke en evt. bremselængde 

- Ikke påvirket af tidligere erfaringer eller andre personer 

Konsekvenser 
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- Mener konsekvenserne kan være alvorlige 

- Men igen – hvor meget er ”for hurtigt” 

- Det er farligere at for køre for hurtigt, når det er FOR MEGET 

- Det at han snakker i telefon, gør hans kørsel farlig, og ikke at han kører 5-10 km for hurtigt 

- Forstår ikke hvorfor folk kører meget for hurtigt 

- Denne kampagne virker ikke 

- Han kan stadig huske de ”drabelige” kampagner 

- Hvis de viste konsekvenserne, kunne det måske påvirke, fordi budskabet er alvorligt, men 

det passer ikke til formatet 

Udsat for at komme i ulykke: 

- Tror ikke at det er sandsynligt at komme i en ulykke, fordi han kører for hurtigt 

- Kan godt være at han kommer i en ulykke, hvis andre kører for hurtigt 

- Føler sig kun udsat, når det er andre som kører for hurtigt, ikke pga. hans egen kørsel 

Response: 

- Overvejer ikke konsekvenserne 

- Har ikke været i situationer, hvor det har været tæt på, hvor han ex. Ville blive nødt til at 

bremse hårdt op 

- Føler selv at han kører fint nok 

Andre kommentarer: 

- Umiddelbare påvirkninger 

- Bøder til dem, som bare kører 5 km for hurtigt 

- Ikke noget med ham selv, fordi han selv mener, at han kører godt 

- Sammenligner sig selv med andre, når han selv er ude og køre, eller når han er ude og køre 

med andre 
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Bilag 5: Spørgeskema  

Dette spørgeskema omhandler forbrugeradfærd og adfærdsændringer og er udarbejdet i forbindelse 

med en kandidatafhandling på Copenhagen Business School. Formålet med spørgeskemaet er at 

identificere, hvilke faktorer som påvirker ens adfærd, og som derfor muligvis kan være medvirken-

de til en adfærdsændring. Der vil blive spurgt ind til tre slags adfærd:  

 

Cigaretrygning. 

 

Drikke alkohol over Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

 

Køre for hurtigt i trafikken. 

 

Det tager ca. 5-7 minutter at besvare spørgeskemaet, og dine svar vil blive behandlet anonymt.  

Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om 2x2 biografbilletter, kan du i slutningen af spørge-

skemaet oplyse din email-adresse. Denne vil udelukkende blive brugt til at kontakte vinderne. 

 

 

Adfærd inden for rygning:  

 

Adfærden er defineret som, at man ryger cigaretter, og det er uafhængigt af, om man ryger fast, er 

festryger eller ryger en gang imellem (gælder ikke e-cigaretter). 

 

 

 

Ryger du cigaretter? 

(1)  Ja, dagligt 

(2)  En gang imellem (Ca. 1-10 cigaretter om måneden) 

(3)  Sjældnere end 1 gang om måneden 

(4)  Fest-ryger 

(5)  Nej 

(6)  Tidligere ryger 

 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål? 
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 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg synes, at rygning er ulækkert (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg anser rygning som værende 

sundhedsskadeligt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg finder rygning generende (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at rygere synes, at det er 

hyggeligt at ryge i samvær 

med andre 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at rygere synes, at rygning 

giver dem ro i stressede 

situationer 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at rygere anser rygning 

som en nydelsesfaktor 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at rygere anser rygning 

som værende en del af 

noget socialt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at folk, som ryger, bliver 

påvirket af andre til at ry-

ge 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg synes, at det er op til personen 

selv, om man ryger eller 

ej 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

Kunne du på nuværende tidspunkt tænke dig at stoppe med at ryge? 

(1)  Jeg vil gerne stoppe nu 

(2)  Jeg har planer om at stoppe indenfor det næste år 

(3)  Jeg har planer om at stoppe, men ikke fastlagt tidspunkt 

(4)  Jeg har ingen planer om at stoppe 

 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 
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 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg anser rygning som værende 

sundhedsskadeligt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg finder rygning generende (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg synes, at det er hyggeligt at ryge 

i samvær med andre 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg synes, at rygning giver ro i 

stressede situationer 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg anser rygning som en nydelses-

faktor 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg anser rygning som værende en 

del af noget socialt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg bliver påvirket af andre til at 

ryge 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg synes, at cigaretter smager godt (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg synes, at det er op til personen 

selv, om man ryger eller 

ej 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Angiv venligst i hvor høj grad hvert af nedenstående udsagn er gældende for dig 

Definitionen på ens omgangskreds er her venner, familie og kollegaer 

 

 
I meget 

høj grad 
I høj grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

I hvor høj grad er det acceptabelt at 

ryge i din omgangskreds 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

I hvor høj grad vil det have en på-

virkning på din rygning, 

hvis nogle i din omgangs-

kreds kritiserer, at du ry-

ger 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

I hvor høj grad vil det påvirke din 

rygning, hvis personer i 

din omgangskreds selv 

stopper med at ryge? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg kontrollerer selv, hvor meget jeg 

ryger 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg vil kunne stoppe med at ryge, 

hvis jeg har lyst 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg har viden nok til eventuelt at 

kunne stoppe med at ryge 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Tidligere erfaringer vil eventuelt 

kunne påvirke mig til at 

stoppe med at ryge (såsom 

relation til personer, som 

er blevet syge pga. ryg-

ning) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Angiv venligst i hvor høj grad hvert af nedenstående udsagn er gældende for dig 

 
I meget 

høj grad 
I høj grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

I hvor høj grad anser du de hel-

bredsmæssige konsekven-

ser af rygning som væren-

de alvorlige? (såsom for-

skellige former for kræft, 

hjertekar-sygdomme og 

lungelidelser) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

I hvor høj grad anser du det som 

værende sandsynligt, at du 

får en sygdom, fordi du 

ryger? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 
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 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg tænker over de helbredsmæssige 

konsekvenser ved min 

rygning (såsom forskelli-

ge former for kræft, hjer-

tekar-sygdomme og lun-

gelidelser) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg har forventninger til, at mit liv 

vil blive ændret positivt, 

hvis jeg stopper med at 

ryge 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Her ønskes der, at du tager stilling til, om du selv tror, at du ville kunne stoppe med at ryge, og ikke om du 

har lyst til at stoppe med at ryge 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg har viljen og troen på, at jeg kan 

gennemføre et eventuelt 

rygestop, hvis jeg har lyst 

til at stoppe 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

Adfærd vedrørende at drikke alkohol:  

Her vil der i spørgsmålene være beskrevet, om det drejer sig om at drikke alkohol generelt, eller 

om det drejer sig om at drikke over Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som er 7 genstande om ugen 

for kvinder og 14 genstande om ugen for mænd. 

 

Drikker du mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger? 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd 

om ugen. 
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(1)  Ja, stort set hver uge 

(2)  Ja, nogle gange (et par gange om måneden) 

(3)  En gang imellem (ca. en gang om måneden) 

(4)  Sjældent (Få gange om året) 

(5)  Nej, drikker ikke mere end anbefalingerne 

(6)  Nej, drikker slet ikke 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg anser indtagelse af alkohol over 

de anbefalede grænser 

som værende sundheds-

skadeligt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at folk, der drikker alkohol 

synes, at det er hyggeligt i 

samvær med andre 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at folk, som drikker alko-

hol, anser det som væren-

de en nydelsesfaktor 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at folk, som drikker, bliver 

påvirket af andre til at 

drikke 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at folk, som drikker, kan 

blive afslappet/koble af 

ved hjælp af alkohol 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at folk, som drikker, anser 

det som værende en del af 

noget socialt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
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Hvor mange genstande drikker du ca. på en uge? 

(1)  1-7 genstande 

(2)  7-14 genstande 

(3)  14-21 genstande 

(4)  Over 21 genstande 

 

Kunne du på nuværende tidspunkt tænke dig at nedsætte dit alkoholforbrug, så du overholder Sundhedssty-

relsens anbefalinger? 

(1)  Jeg vil gerne nedsætte det nu 

(2)  Jeg har planer om at nedsætte det inden for det næste år 

(3)  Jeg har planer om at nedsætte det, men ikke fastlagt tidspunkt 

(4)  Jeg har ingen planer om at nedsætte mit nuværende forbrug 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg anser indtagelse af alkohol over 

de anbefalede grænser 

som værende sundheds-

skadeligt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg synes, at det er hyggeligt at 

drikke alkohol i samvær 

med andre 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg anser alkohol som værende en 

nydelsesfaktor 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg bliver påvirket af andre til at 

drikke 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg kan blive afslappet/koble af ved 

hjælp af alkohol 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg anser det at drikke alkohol som 

værende en del af noget 

socialt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
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Angiv venligst i hvor høj grad hvert af nedenstående udsagn er gældende for dig 

Definitionen på ens omgangskreds er her venner, familie og kollegaer 

 

 
I meget 

høj grad 
I høj grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

I hvor høj grad er det acceptabelt at 

drikke i din omgangs-

kreds? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

I hvor høj grad vil du drikke mindre 

alkohol, hvis nogle i din 

omgangskreds kritiserer 

dit alkoholforbrug? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

I hvor høj grad vil du drikke mindre 

alkohol, hvis personer i 

din omgangskreds sænker 

eller stopper deres alko-

holforbrug? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg kontrollerer selv, hvor meget jeg 

drikker 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg vil kunne nedsætte mit alkohol-

forbrug, hvis jeg havde 

lyst 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg har viden nok til eventuelt at 

nedsætte mit alkoholfor-

brug 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Tidligere erfaringer (såsom relation 

til personer, som er blevet 

syge pga. for højt alkohol-

forbrug) vil eventuelt 

kunne påvirke mig til at 

nedsætte mit alkoholfor-

brug 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
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Angiv venligst i hvor høj grad hvert af nedenstående udsagn er gældende for dig 

 
I meget 

høj grad 
I høj grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

I hvor høj grad anser du de hel-

bredsmæssige konsekven-

ser som værende alvorlige 

af at drikke over de anbe-

falede grænser fra Sund-

hedsstyrelsen? (såsom 

forskellige former for 

kræft, leversygdomme og 

kredsløbssygdomme) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

I hvor høj grad anser du det som 

værende sandsynligt, at du 

får en sygdom, hvis du 

drikker over anbefalinger-

ne? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg tænker over de helbredsmæssige 

konsekvenser ved mit al-

koholforbrug (såsom for-

skellige former for kræft, 

leversygdomme og kreds-

løbssygdomme) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg har forventninger til at mit liv 

vil blive ændret positivt, 

hvis jeg nedsætter mit al-

koholforbrug 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

Her ønskes der, at du tager stilling til, om du selv tror, at du ville kunne sænke dit alkoholforbrug, og ikke 

om du har lyst til at sænke dit alkoholforbrug 
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 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg har viljen og troen på, at jeg vil 

kunne sænke mit alkohol-

forbrug 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

 

Adfærd indenfor trafikkørsel:  

Her drejer adfærden sig om, at man kører for hurtigt i trafikken. Her er ”for hurtigt” defineret som 

værende alt over fartgrænserne, også selvom det kun er 1 % hurtigere end det tilladte. 

 

Hvor ofte kører du bil? 

(1)  Hver dag 

(2)  Et par gange om ugen 

(3)  Et par gange om måneden 

(4)  Få gange om året 

(5)  Kører ikke bil 

(6)  Har ikke kørekort 

 

Kører du for hurtigt? ("at køre for hurtigt" er defineret som alt værende over fartgrænserne) 

(1)  Ja, hver gang 

(2)  Ja, det sker ofte 

(3)  Ja, det sker en gang imellem 

(4)  Det sker sjældent 

(5)  Nej, jeg kører ikke for hurtigt 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Folk, som kører bil, kan miste kon- (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  



 

Side 175 af 278 
 

175 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

trollen, når de kører for 

hurtigt 

Folk, som kører bil, kan blive påvir-

ket af andre til at køre for 

hurtigt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Folk, som kører for hurtigt, føler 

altid, at de har styr på si-

tuationen 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg betegner det at køre for hurtigt 

som værende farligt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg betegner det at køre for hurtigt 

som værende uansvarligt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Folk anser, at der er en lav risiko 

ved at køre for hurtigt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tror, at nogle personer tænker, at 

alle kører for hurtigt og 

dermed gør det legitimt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Kunne du finde på at sætte din hastighed ned, så du overholder fartgrænserne, når du kører bil? 

(1)  Jeg vil gerne forsøge at nedsætte min fart generelt, når jeg kører bil 

(2)  Jeg vil gerne forsøge at nedsætte min fart i nogen grad 

(3)  Jeg vil gerne forsøge at nedsætte min fart i nogle situationer 

(4)  Jeg har ingen planer om at nedsætte min fart, når jeg kører bil 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg føler, at når jeg kører for hurtigt, 

så kan jeg miste kontrol-

len 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg kan blive påvirket af andre til at 

køre for hurtigt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  



 

Side 176 af 278 
 

176 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg føler altid, at jeg har styr på 

situationen, selvom jeg 

kører for hurtigt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg betegner det at køre for hurtigt 

som værende farligt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg betegner det at køre for hurtigt 

som værende uansvarligt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg anser, at der en lav risiko ved at 

køre for hurtigt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg tænker, at alle kører for hurtigt 

og dermed er det ok, at jeg 

også gør det 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg synes, at det er sjovt at køre for 

hurtigt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Angiv venligst i hvor høj grad hvert af nedenstående udsagn er gældende for dig 

Definitionen på ens omgangskreds er her venner, familie og kollegaer 

 

 
I meget 

høj grad 
I høj grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

I hvor høj grad er det acceptabelt at 

køre for hurtigt i din om-

gangskreds? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

I hvor høj grad vil det have en på-

virkning på din adfærd, 

hvis din omgangskreds 

kritiserer, at du kører for 

hurtigt? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

I hvor høj grad vil det påvirke din 

adfærd, hvis nogle perso-

ner i din omgangskreds 

begynder at køre lang-

sommere? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg kontrollerer selv, om jeg kører 

for hurtigt 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg vil kunne sænke farten generelt, 

når jeg kører bil, hvis jeg 

havde lyst 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Jeg har nok viden omkring, hvilke 

konsekvenser der er ved at 

køre for hurtigt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Tidligere erfaringer (såsom selv har 

været eller kender perso-

ner, som har været invol-

veret i trafikulykker) vil 

eventuelt kunne påvirke 

mig til at sænke farten 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Angiv venligst i hvor høj grad hvert af nedenstående udsagn er gældende for dig 

 
I meget 

høj grad 
I høj grad 

I nogen 

grad 

I mindre 

grad 
Slet ikke Ved ikke 

I hvor høj grad anser du konsekven-

serne af at køre for hurtigt 

som værende alvorlige? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

I hvor høj grad anser du det som 

værende sandsynligt, at du 

kommer ud for en ulykke, 

fordi du kører for hurtigt? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg tænker over konsekvenserne 

ved, at jeg kører for hur-

tigt 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  



 

Side 178 af 278 
 

178 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg har forventninger til, at min 

kørsel bliver bedre, hvis 

jeg sænker farten 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Her ønskes der, at du tager stilling til, om du selv tror, at du ville kunne sænke din hastighed, og ikke om du 

har lyst til at sænke din hastighed 

 Helt enig Enig 

Hverken 

enig eller 

uenig 

Uenig Helt uenig Ved ikke 

Jeg har viljen og troen på, at jeg kan 

sænke min fart 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 

Køn 

(1)  Kvinde 

(2)  Mand 

 

Alder 

(1)  15-24 

(2)  25-34 

(3)  35-44 

(4)  45-54 

(5)  55-64 

(6)  65+ 

(7)  Ønsker ikke at oplyse 

 

Bopæl 
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(1)  Region Hovedstaden 

(2)  Region Sjælland 

(3)  Region Syddanmark 

(4)  Region Midtjylland 

(5)  Region Nordjylland 

(6)  Ønsker ikke at oplyse 

 

Højst gennemførte uddannelse 

(1)  Folkeskole / mellemskole 

(2)  Studentereksamen / HF 

(3)  Erhvervsfaglig uddannelse 

(4)  Kort videregående uddannelse, under 3 år 

(5)  Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år 

(6)  Lang videregående uddannelse, over 4 år 

(7)  Andet __________ 

(8)  Ønsker ikke at oplyse 

 

Personlig indkomst før skat 

(1)  99.999 eller derunder 

(2)  100.000 – 249.999 

(3)  250.000-499.999 

(4)  500.000 eller derover 

(5)  Ønsker ikke at oplyse 

 

 

Mange tak for din besvarelse. 

Hvis du ønsker at deltage i konkurrencen om 2x2 biografbilletter, så indtast venligst din email-adresse i ne-

denstående felt. 

Husk at trykke afslut efter besvarelsen. 

Email-adresse __________________________ 
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Bilag 6: Frekvenstabeller 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Kvinde 324 71,5 71,7 71,7

Mand 128 28,3 28,3 100,0

Total 452 99,8 100,0

Missing System 1 ,2

453 100,0

Køn

Valid

Total

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

15-24 157 34,7 34,7 34,7

25-34 201 44,4 44,5 79,2

35-44 31 6,8 6,9 86,1

44-54 24 5,3 5,3 91,4

55-65 29 6,4 6,4 97,8

65+ 10 2,2 2,2 100,0

Total 452 99,8 100,0

Missing 99 1 ,2

453 100,0

Alder

Valid

Total

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Region 

Hovedstaden

308 68,0 68,9 68,9

Region Sjælland 78 17,2 17,4 86,4

Region 

Syddanmark

27 6,0 6,0 92,4

Region 

Midtjylland

25 5,5 5,6 98,0

Region 

Nordjylland

9 2,0 2,0 100,0

Total 447 98,7 100,0

Missing 99 6 1,3

453 100,0Total

Bopæl

Valid
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Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Folkeskole/melle

mskole

9 2,0 2,0 2,0

Studentereksam

en/HF

126 27,8 28,1 30,1

Erhversfaglig 

uddannelse

35 7,7 7,8 37,9

Kort 

videregående 

uddannelse, 

under 3 år

29 6,4 6,5 44,4

Mellemlang 

videregående 

uddannelse, 3-4 

år

121 26,7 27,0 71,4

Lang 

videregående 

uddannelse, over 

4 år

120 26,5 26,8 98,2

7 8 1,8 1,8 100,0

Total 448 98,9 100,0

Missing 99 5 1,1

453 100,0

Højstgennemførteuddannelse

Valid

Total

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

99.999 eller 

derunder

145 32,0 34,5 34,5

100.000 - 

249.999

106 23,4 25,2 59,8

250.000- 499.999 128 28,3 30,5 90,2

500.000 eller 

derover

41 9,1 9,8 100,0

Total 420 92,7 100,0

99 32 7,1

System 1 ,2

Total 33 7,3

453 100,0

Valid

Missing

Total

Personligindkomstførskat
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Rygning – adfærd 

 

Rygning – adfærdsintention 

 

Alkohol – adfærd 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Ja, dagligt 52 11,5 11,5 11,5

En gang 

imellem

17 3,8 3,8 15,2

Sjældnere 

end en 

gang om 

måneden

12 2,6 2,6 17,9

fest-ryger 26 5,7 5,7 23,6

nej 294 64,9 64,9 88,5

tidligere 

ryger

52 11,5 11,5 100,0

Total 453 100,0 100,0

Adfærd_rygning

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Nej 29 6,4 27,6 27,6

Ja 76 16,8 72,4 100,0

Total 105 23,2 100,0

Missing System 348 76,8

453 100,0

BI_rygning_recode_til_ja

Valid

Total

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Ja, stort 

set hver 

uge

43 9,5 9,5 9,5

Ja, nogle 

gange (et 

par gange 

om 

måneden)

102 22,5 22,5 32,0

En gang 

imellem 

(ca. en 

gang om 

måneden)

105 23,2 23,2 55,2

Sjældent 

(Få gange 

om året)

121 26,7 26,7 81,9

Nej, 

drikker 

ikke mere 

end 

anbefaling

erne

61 13,5 13,5 95,4

Nej, 

drikker 

slet ikke

21 4,6 4,6 100,0

Total 453 100,0 100,0

Adfærdalkohol

Valid
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Alkohol – genstande 

 

Alkohol – adfærdsintention 

 

Kørsel – adfærd 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

1-7 

genstand

254 56,1 68,5 68,5

7-14 

genstande

85 18,8 22,9 91,4

14-21 

genstande

24 5,3 6,5 97,8

Over 21 

genstande

8 1,8 2,2 100,0

Total 371 81,9 100,0

Missing System 82 18,1

453 100,0Total

Hvormangegenstandedrikkerduca.påenuge

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Nej 297 65,6 80,3 80,3

Ja 73 16,1 19,7 100,0

Total 370 81,7 100,0

Missing System 83 18,3

453 100,0

BI_alkohol_recode_til_ja

Valid

Total

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Ja, hver 

gang

37 8,2 9,4 9,4

Ja, det 

sker ofte

132 29,1 33,4 42,8

Ja, det 

sker en 

gang 

imellem

131 28,9 33,2 75,9

Det sker 

sjældent

69 15,2 17,5 93,4

Nej, jeg 

kører ikke 

for hurtigt

26 5,7 6,6 100,0

Total 395 87,2 100,0

Missing System 58 12,8

453 100,0

Adfærdkørsel

Valid

Total
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Kørsel – adfærdsintention 

 

  

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Nej 71 15,7 19,2 19,2

Ja 298 65,8 80,8 100,0

Total 369 81,5 100,0

Missing System 84 18,5

453 100,0

BI_kørsel_recode_ til_ja

Valid

Total
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Bilag 7:  

Krydstabel med demografiske variable + response efficacy, forventning & PBC, jeg kontrollerer 

selv 

Køn 

 

Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

uenig Uenig Helt uenig

Count 13 14 30 9 4 70

% within Køn 18,6% 20,0% 42,9% 12,9% 5,7% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJe

gharforventningertilatmitl

72,2% 58,3% 71,4% 69,2% 66,7% 68,0%

% of Total 12,6% 13,6% 29,1% 8,7% 3,9% 68,0%

Count 5 10 12 4 2 33

% within Køn 15,2% 30,3% 36,4% 12,1% 6,1% 100,0%

% within ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl27,8% 41,7% 28,6% 30,8% 33,3% 32,0%

% of Total 4,9% 9,7% 11,7% 3,9% 1,9% 32,0%

Count 18 24 42 13 6 103

% within Køn 17,5% 23,3% 40,8% 12,6% 5,8% 100,0%

% within ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 17,5% 23,3% 40,8% 12,6% 5,8% 100,0%

Crosstab

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl

Total

Køn Kvinde

Mand

Total
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Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

uenig Uenig

Count 37 28 3 4 72

% within Køn 51,4% 38,9% 4,2% 5,6% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolr

ygningJegkontrollererselvh

69,8% 73,7% 42,9% 57,1% 68,6%

% of Total 35,2% 26,7% 2,9% 3,8% 68,6%

Count 16 10 4 3 33

% within Køn 48,5% 30,3% 12,1% 9,1% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolr

ygningJegkontrollererselvh

30,2% 26,3% 57,1% 42,9% 31,4%

% of Total 15,2% 9,5% 3,8% 2,9% 31,4%

Count 53 38 7 7 105

% within Køn 50,5% 36,2% 6,7% 6,7% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolr

ygningJegkontrollererselvh

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 50,5% 36,2% 6,7% 6,7% 100,0%

Total

Crosstab

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontroll

ererselvh

Total

Køn Kvinde

Mand
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Alder 

 

Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

uenig Uenig Helt uenig

Count 7 9 16 3 3 38

% within Alder 18,4% 23,7% 42,1% 7,9% 7,9% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeghar

forventningertilatmitl

38,9% 37,5% 39,0% 23,1% 50,0% 37,3%

% of Total 6,9% 8,8% 15,7% 2,9% 2,9% 37,3%

Count 7 11 20 10 2 50

% within Alder 14,0% 22,0% 40,0% 20,0% 4,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeghar

forventningertilatmitl

38,9% 45,8% 48,8% 76,9% 33,3% 49,0%

% of Total 6,9% 10,8% 19,6% 9,8% 2,0% 49,0%

Count 1 1 3 0 0 5

% within Alder 20,0% 20,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeghar

forventningertilatmitl

5,6% 4,2% 7,3% 0,0% 0,0% 4,9%

% of Total 1,0% 1,0% 2,9% 0,0% 0,0% 4,9%

Count 1 3 2 0 1 7

% within Alder 14,3% 42,9% 28,6% 0,0% 14,3% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeghar

forventningertilatmitl

5,6% 12,5% 4,9% 0,0% 16,7% 6,9%

% of Total 1,0% 2,9% 2,0% 0,0% 1,0% 6,9%

Count 1 0 0 0 0 1

% within Alder 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeghar

forventningertilatmitl

5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

% of Total 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Count 1 0 0 0 0 1

% within Alder 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeghar

forventningertilatmitl

5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

% of Total 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Count 18 24 41 13 6 102

% within Alder 17,6% 23,5% 40,2% 12,7% 5,9% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeghar

forventningertilatmitl

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 17,6% 23,5% 40,2% 12,7% 5,9% 100,0%

Crosstab

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl

Total

Alder 15-24

25-34

35-44

44-54

55-65

65+

Total
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Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

uenig Uenig

Count 19 19 1 1 40

% within Alder 47,5% 47,5% 2,5% 2,5% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

36,5% 50,0% 14,3% 14,3% 38,5%

% of Total 18,3% 18,3% 1,0% 1,0% 38,5%

Count 26 16 5 3 50

% within Alder 52,0% 32,0% 10,0% 6,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

50,0% 42,1% 71,4% 42,9% 48,1%

% of Total 25,0% 15,4% 4,8% 2,9% 48,1%

Count 4 1 0 0 5

% within Alder 80,0% 20,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

7,7% 2,6% 0,0% 0,0% 4,8%

% of Total 3,8% 1,0% 0,0% 0,0% 4,8%

Count 3 2 0 2 7

% within Alder 42,9% 28,6% 0,0% 28,6% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

5,8% 5,3% 0,0% 28,6% 6,7%

% of Total 2,9% 1,9% 0,0% 1,9% 6,7%

Count 0 0 1 0 1

% within Alder 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 1,0%

% of Total 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1,0%

Count 0 0 0 1 1

% within Alder 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 1,0%

% of Total 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0%

Count 52 38 7 7 104

% within Alder 50,0% 36,5% 6,7% 6,7% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 50,0% 36,5% 6,7% 6,7% 100,0%

Crosstab
PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontroll

ererselvh

Total

Total

Alder 15-24

25-34

35-44

44-54

55-65

65+
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Bopæl 

 

Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

uenig Uenig Helt uenig

Count 12 15 31 10 5 73

% within Bopæl 16,4% 20,5% 42,5% 13,7% 6,8% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJegha

rforventningertilatmitl

66,7% 62,5% 77,5% 76,9% 83,3% 72,3%

% of Total 11,9% 14,9% 30,7% 9,9% 5,0% 72,3%

Count 2 5 7 3 0 17

% within Bopæl 11,8% 29,4% 41,2% 17,6% 0,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJegha

rforventningertilatmitl

11,1% 20,8% 17,5% 23,1% 0,0% 16,8%

% of Total 2,0% 5,0% 6,9% 3,0% 0,0% 16,8%

Count 3 3 1 0 0 7

% within Bopæl 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJegha

rforventningertilatmitl

16,7% 12,5% 2,5% 0,0% 0,0% 6,9%

% of Total 3,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 6,9%

Count 1 1 1 0 1 4

% within Bopæl 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 25,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJegha

rforventningertilatmitl

5,6% 4,2% 2,5% 0,0% 16,7% 4,0%

% of Total 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 1,0% 4,0%

Count 18 24 40 13 6 101

% within Bopæl 17,8% 23,8% 39,6% 12,9% 5,9% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJegha

rforventningertilatmitl

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 17,8% 23,8% 39,6% 12,9% 5,9% 100,0%

Crosstab

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl

Total

Bopæl Region 

Hovedstaden

Region 

Sjælland

Region 

Syddanmark

Region 

Midtjylland

Total
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Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

uenig Uenig

Count 41 28 3 3 75

% within Bopæl 54,7% 37,3% 4,0% 4,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

80,4% 73,7% 42,9% 42,9% 72,8%

% of Total 39,8% 27,2% 2,9% 2,9% 72,8%

Count 4 7 4 2 17

% within Bopæl 23,5% 41,2% 23,5% 11,8% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

7,8% 18,4% 57,1% 28,6% 16,5%

% of Total 3,9% 6,8% 3,9% 1,9% 16,5%

Count 4 3 0 0 7

% within Bopæl 57,1% 42,9% 0,0% 0,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

7,8% 7,9% 0,0% 0,0% 6,8%

% of Total 3,9% 2,9% 0,0% 0,0% 6,8%

Count 2 0 0 2 4

% within Bopæl 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

3,9% 0,0% 0,0% 28,6% 3,9%

% of Total 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 3,9%

Count 51 38 7 7 103

% within Bopæl 49,5% 36,9% 6,8% 6,8% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolrygni

ngJegkontrollererselvh

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 49,5% 36,9% 6,8% 6,8% 100,0%

Total

Crosstab

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontroll

ererselvh

Total

Bopæl Region 

Hovedstaden

Region 

Sjælland

Region 

Syddanmark

Region 

Midtjylland
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Uddannelse 

 

Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

uenig Uenig Helt uenig

Count 0 0 1 0 0 1

% within 

Højstgennemførteuddannel

se

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJe

gharforventningertilatmitl

0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 1,0%

% of Total 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Count 7 9 14 2 1 33

% within 

Højstgennemførteuddannel

se

21,2% 27,3% 42,4% 6,1% 3,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJe

gharforventningertilatmitl

38,9% 37,5% 34,1% 15,4% 16,7% 32,4%

% of Total 6,9% 8,8% 13,7% 2,0% 1,0% 32,4%

Count 2 0 5 2 1 10

% within 

Højstgennemførteuddannel

se

20,0% 0,0% 50,0% 20,0% 10,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJe

gharforventningertilatmitl

11,1% 0,0% 12,2% 15,4% 16,7% 9,8%

% of Total 2,0% 0,0% 4,9% 2,0% 1,0% 9,8%

Count 2 2 0 1 0 5

% within 

Højstgennemførteuddannel

se

40,0% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJe

gharforventningertilatmitl

11,1% 8,3% 0,0% 7,7% 0,0% 4,9%

% of Total 2,0% 2,0% 0,0% 1,0% 0,0% 4,9%

Count 3 9 11 4 2 29

% within 

Højstgennemførteuddannel

se

10,3% 31,0% 37,9% 13,8% 6,9% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJe

gharforventningertilatmitl

16,7% 37,5% 26,8% 30,8% 33,3% 28,4%

% of Total 2,9% 8,8% 10,8% 3,9% 2,0% 28,4%

Count 4 4 10 4 2 24

% within 

Højstgennemførteuddannel

se

16,7% 16,7% 41,7% 16,7% 8,3% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJe

gharforventningertilatmitl

22,2% 16,7% 24,4% 30,8% 33,3% 23,5%

% of Total 3,9% 3,9% 9,8% 3,9% 2,0% 23,5%

Count 18 24 41 13 6 102

% within 

Højstgennemførteuddannel

se

17,6% 23,5% 40,2% 12,7% 5,9% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJe

gharforventningertilatmitl

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 17,6% 23,5% 40,2% 12,7% 5,9% 100,0%

Crosstab

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl

Total

Højstgennemført

euddannelse

Folkeskole/mellemskole

Studentereksamen/HF

Erhversfaglig 

uddannelse

Kort videregående 

uddannelse, under 3 år

Mellemlang 

videregående 

uddannelse, 3-4 år

Lang videregående 

uddannelse, over 4 år

Total
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Helt enig Enig

Hverken enig 

eller uenig Uenig

Count 1 0 0 0 1

% within 

Højstgennemførteuddannelse

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolryg

ningJegkontrollererselvh

1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

% of Total 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Count 16 15 0 2 33

% within 

Højstgennemførteuddannelse

48,5% 45,5% 0,0% 6,1% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolryg

ningJegkontrollererselvh

30,8% 39,5% 0,0% 28,6% 31,7%

% of Total 15,4% 14,4% 0,0% 1,9% 31,7%

Count 6 1 3 0 10

% within 

Højstgennemførteuddannelse

60,0% 10,0% 30,0% 0,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolryg

ningJegkontrollererselvh

11,5% 2,6% 42,9% 0,0% 9,6%

% of Total 5,8% 1,0% 2,9% 0,0% 9,6%

Count 3 2 0 0 5

% within 

Højstgennemførteuddannelse

60,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolryg

ningJegkontrollererselvh

5,8% 5,3% 0,0% 0,0% 4,8%

% of Total 2,9% 1,9% 0,0% 0,0% 4,8%

Count 13 12 3 2 30

% within 

Højstgennemførteuddannelse

43,3% 40,0% 10,0% 6,7% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolryg

ningJegkontrollererselvh

25,0% 31,6% 42,9% 28,6% 28,8%

% of Total 12,5% 11,5% 2,9% 1,9% 28,8%

Count 13 8 1 3 25

% within 

Højstgennemførteuddannelse

52,0% 32,0% 4,0% 12,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolryg

ningJegkontrollererselvh

25,0% 21,1% 14,3% 42,9% 24,0%

% of Total 12,5% 7,7% 1,0% 2,9% 24,0%

Count 52 38 7 7 104

% within 

Højstgennemførteuddannelse

50,0% 36,5% 6,7% 6,7% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolryg

ningJegkontrollererselvh

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 50,0% 36,5% 6,7% 6,7% 100,0%

Crosstab

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontrollerer

selvh

Total

Total

Højstgen

nemførte

uddannel

se

Folkeskole/mellemskole

Studentereksamen/HF

Erhversfaglig 

uddannelse

Kort videregående 

uddannelse, under 3 år

Mellemlang 

videregående 

uddannelse, 3-4 år

Lang videregående 

uddannelse, over 4 år
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Indkomst 

 

Helt enig Enig

Hverken 

enig eller 

uenig Uenig Helt uenig

Count 3 8 14 0 1 26

% within 

Personligindkomstførskat

11,5% 30,8% 53,8% 0,0% 3,8% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeg

harforventningertilatmitl

21,4% 36,4% 34,1% 0,0% 25,0% 28,3%

% of Total 3,3% 8,7% 15,2% 0,0% 1,1% 28,3%

Count 5 5 12 6 1 29

% within 

Personligindkomstførskat

17,2% 17,2% 41,4% 20,7% 3,4% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeg

harforventningertilatmitl

35,7% 22,7% 29,3% 54,5% 25,0% 31,5%

% of Total 5,4% 5,4% 13,0% 6,5% 1,1% 31,5%

Count 5 7 12 4 2 30

% within 

Personligindkomstførskat

16,7% 23,3% 40,0% 13,3% 6,7% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeg

harforventningertilatmitl

35,7% 31,8% 29,3% 36,4% 50,0% 32,6%

% of Total 5,4% 7,6% 13,0% 4,3% 2,2% 32,6%

Count 1 2 3 1 0 7

% within 

Personligindkomstførskat

14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeg

harforventningertilatmitl

7,1% 9,1% 7,3% 9,1% 0,0% 7,6%

% of Total 1,1% 2,2% 3,3% 1,1% 0,0% 7,6%

Count 14 22 41 11 4 92

% within 

Personligindkomstførskat

15,2% 23,9% 44,6% 12,0% 4,3% 100,0%

% within 

ResponseefficacyrygningJeg

harforventningertilatmitl

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 15,2% 23,9% 44,6% 12,0% 4,3% 100,0%

Crosstab

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl

Total

Personlig

indkomstf

ørskat

99.999 eller 

derunder

100.000 - 

249.999

250.000- 

499.999

500.000 eller 

derover

Total
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Helt enig Enig

Hverken enig 

eller uenig Uenig

Count 14 11 0 2 27

% within 

Personligindkomstførskat

51,9% 40,7% 0,0% 7,4% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolry

gningJegkontrollererselvh

29,2% 30,6% 0,0% 50,0% 28,7%

% of Total 14,9% 11,7% 0,0% 2,1% 28,7%

Count 14 13 2 0 29

% within 

Personligindkomstførskat

48,3% 44,8% 6,9% 0,0% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolry

gningJegkontrollererselvh

29,2% 36,1% 33,3% 0,0% 30,9%

% of Total 14,9% 13,8% 2,1% 0,0% 30,9%

Count 14 12 4 1 31

% within 

Personligindkomstførskat

45,2% 38,7% 12,9% 3,2% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolry

gningJegkontrollererselvh

29,2% 33,3% 66,7% 25,0% 33,0%

% of Total 14,9% 12,8% 4,3% 1,1% 33,0%

Count 6 0 0 1 7

% within 

Personligindkomstførskat

85,7% 0,0% 0,0% 14,3% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolry

gningJegkontrollererselvh

12,5% 0,0% 0,0% 25,0% 7,4%

% of Total 6,4% 0,0% 0,0% 1,1% 7,4%

Count 48 36 6 4 94

% within 

Personligindkomstførskat

51,1% 38,3% 6,4% 4,3% 100,0%

% within 

Perceivedbehavioralcontrolry

gningJegkontrollererselvh

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% of Total 51,1% 38,3% 6,4% 4,3% 100,0%

Total

Crosstab

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontrollerer

selvh

Total

Personlig

indkomstf

ørskat

99.999 eller 

derunder

100.000 - 

249.999

250.000- 

499.999

500.000 eller 

derover
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Bilag 8: Sammenligning mellem dansk statistik og stikprøven.  

Køn: 

  Dst.dk Stikprøve 

Mænd 49 28,3 

Kvinder 51 71,7 

 

Alder:  

% dst.dk Stikprøve:  

15-24 11% 35% 

25-34 9% 44% 

35-44 12% 7% 

45-54 13% 5% 

55-64 11% 6% 

65+ 16% 2% 

 

Bopæl:  

Fordeling af regioner dst.dk stikprøve 

Region Hovedstaden 31% 69% 

Region Sjælland 15% 17% 

Region Syddanmark 21% 6% 

Region Midtjylland 22% 6% 

Region Nordjylland 10% 2% 

Højst gennemførte uddannelse:  

  dst.dk stikprøve 

Folkeskole, mellemskole 30% 2% 

Studentereksamen/HF  7% 28% 

Erhvervsfaglig uddannelse 36% 8% 

Kort videregående uddannelse 5% 6% 

Mellemlang videregående uddannelse 16% 27% 

Lang videregående uddannelse 7% 27% 

Personlig indkomst:  

 
dst.dk stikprøve 

99.999 eller derunder 16% 
35% 

100.000 – 249.999 43% 
25% 

250.000-499.999 20% 
30% 

500.000 eller derover 0,20% 
10% 
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196 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Bilag 9: Krydstabeller med rygning  

Holdning: Jeg anser rygning som værende sundhedsskadeligt 

 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

1,218
a 3 ,487

Likelihood 

Ratio

2,012 3 ,570

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,679 1 ,410

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 197 af 278 
 

197 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg finder rygning generende 

 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

5,393
a 4 ,249

Likelihood 

Ratio

5,158 4 ,271

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,030 1 ,862

N of Valid 

Cases

104

Chi-Square Tests



 

Side 198 af 278 
 

198 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg synes, at det er hyggeligt at ryge i samvær med andre 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

3,564
a 4 ,468

Likelihood 

Ratio

3,484 4 ,480

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

3,206 1 ,073

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 199 af 278 
 

199 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg synes, at rygning giver ro i stressede situationer 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

12,468
a 4 ,014

Likelihood 

Ratio

11,445 4 ,022

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

5,701 1 ,017

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 200 af 278 
 

200 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg anser rygning som en nydelsesfaktor 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

2,980
a 4 ,561

Likelihood 

Ratio

2,942 4 ,568

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,979 1 ,322

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 201 af 278 
 

201 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg anser rygning som værende en del af noget socialt 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

,493
a 3 ,920

Likelihood 

Ratio

,471 3 ,925

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,182 1 ,670

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 202 af 278 
 

202 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg bliver påvirket af andre til at ryge 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

8,761
a 4 ,067

Likelihood 

Ratio

11,315 4 ,023

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

4,856 1 ,028

N of Valid 

Cases

104

Chi-Square Tests



 

Side 203 af 278 
 

203 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg synes, at cigaretter smager godt 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

6,603
a 4 ,158

Likelihood 

Ratio

6,416 4 ,170

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,496 1 ,481

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 204 af 278 
 

204 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg synes, at det er op til personen selv, om man ryger eller ej 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

2,901
a 3 ,407

Likelihood 

Ratio

4,389 3 ,222

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,066 1 ,798

N of Valid 

Cases

104

Chi-Square Tests



 

Side 205 af 278 
 

205 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Subjektive normer: I hvor høj grad er det acceptabelt at ryge i din omgangskreds 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

4,820
a 3 ,185

Likelihood 

Ratio

5,280 3 ,152

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,012 1 ,914

N of Valid 

Cases

104

Chi-Square Tests



 

Side 206 af 278 
 

206 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Subjektive normer: I hvor høj grad vil det have en påvirkning på din rygning, hvis nogle i din omgangskreds 

kritiserer, at du ryger 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

2,328
a 4 ,676

Likelihood 

Ratio

2,349 4 ,672

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,674 1 ,412

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 207 af 278 
 

207 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Subjektive normer: I hvor høj grad vil det påvirke din rygning, hvis personer i din omgangskreds selv stopper 

med at ryge? 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

8,301
a 4 ,030

Likelihood 

Ratio

11,254 4 ,024

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

5,938 1 ,015

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 208 af 278 
 

208 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

PBC: Jeg kontrollerer selv, hvor meget jeg ryger 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

4,132
a 3 ,248

Likelihood 

Ratio

6,038 3 ,110

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

1,687 1 ,194

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 209 af 278 
 

209 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

PBC: Jeg vil kunne stoppe med at ryge, hvis jeg har lyst 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

3,359
a 3 ,340

Likelihood 

Ratio

3,607 3 ,307

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

3,168 1 ,075

N of Valid 

Cases

103

Chi-Square Tests



 

Side 210 af 278 
 

210 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

PBC: Jeg har viden nok til eventuelt at kunne stoppe med at ryge 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

5,323
a 4 ,256

Likelihood 

Ratio

5,588 4 ,232

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,014 1 ,906

N of Valid 

Cases

102

Chi-Square Tests



 

Side 211 af 278 
 

211 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

PBC: Tidligere erfaringer vil eventuelt kunne påvirke mig til at stoppe med at ryge (såsom relation til perso-

ner, som er blevet syge pga. rygning) 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

5,139
a 4 ,020

Likelihood 

Ratio

5,135 4 ,274

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

4,149 1 ,042

N of Valid 

Cases

100

Chi-Square Tests



 

Side 212 af 278 
 

212 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Perceived severity: I hvor høj grad anser du de helbredsmæssige konsekvenser af rygning som værende 

alvorlige? (såsom forskellige former for kræft, hjertekar-sygdomme og lungelidelser) 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

,858
a 3 ,835

Likelihood 

Ratio

1,387 3 ,709

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,360 1 ,548

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 213 af 278 
 

213 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Perceived probability: I hvor høj grad anser du det som værende sandsynligt, at du får en sygdom, fordi du 

ryger? 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

,858
a 3 ,032

Likelihood 

Ratio

1,387 3 ,709

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,360 1 ,548

N of Valid 

Cases

105

Chi-Square Tests



 

Side 214 af 278 
 

214 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

 

Response efficacy: Jeg tænker over de helbredsmæssige konsekvenser ved min rygning (såsom forskellige 

former for kræft, hjertekar-sygdomme og lungelidelser) 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

13,172
a 4 ,010

Likelihood 

Ratio

12,524 4 ,014

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

10,289 1 ,001

N of Valid 

Cases

104

Chi-Square Tests



 

Side 215 af 278 
 

215 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Response efficacy: Jeg har forventninger til, at mit liv vil blive ændret positivt, hvis jeg stopper med at ryge 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

21,340
a 4 ,000

Likelihood 

Ratio

22,101 4 ,000

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

19,121 1 ,000

N of Valid 

Cases

103

Chi-Square Tests



 

Side 216 af 278 
 

216 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Self-efficacy: Jeg har viljen og troen på, at jeg kan gennemføre et eventuelt rygestop, hvis jeg har lyst til at 

stoppe 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

5,658
a 4 ,226

Likelihood 

Ratio

5,845 4 ,211

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,032 1 ,858

N of Valid 

Cases

104

Chi-Square Tests



 

Side 217 af 278 
 

217 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Bilag 10: Usikkerhedskalkyle – Statistisk signifikans: 

Eks. Tidligere erfaringer - Kørsel 

 

  



 

Side 218 af 278 
 

218 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Bilag 11: Model over motiverende variable, rygning  

 

  

                                Subjektive normer 

 

                               PBC 

Behavioral 
Intention 
                               
                                Perceived Probability 
  

                          

                                Response Efficacy 

 

  

                                

 

Ville blive påvirket hvis nogle i omgangskredsen stoppede med at ryge 

Ville kunne blive påvirket af andres tidligere erfaringer ift. rygning 

Anser det som sandsynligt de får en sygdom pga. rygning 

Tænker over konsekvenserne ved rygning 
Har forventninger til at deres liv ville ændre sig positivt, hvis de stoppede 



 

Side 219 af 278 
 

219 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Bilag 12: Krydstabeller med alkohol  

Holdning: Jeg anser indtagelse af alkohol over Sundhedsstyrelsens anbefalinger som sundhedsskadeligt 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

4,964
a 4 ,291

Likelihood 

Ratio

5,309 4 ,257

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

2,510 1 ,113

N of Valid 

Cases

364

Chi-Square Tests



 

Side 220 af 278 
 

220 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg synes, at det er hyggeligt at drikke alkohol i samvær med andre 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

2,339
a 2 ,311

Likelihood 

Ratio

2,619 2 ,270

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

2,190 1 ,139

N of Valid 

Cases

370

Chi-Square Tests



 

Side 221 af 278 
 

221 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg anser alkohol som værende en nydelsesfaktor 

 

 

 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

4,141
a 4 ,387

Likelihood 

Ratio

5,553 4 ,235

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

2,059 1 ,151

N of Valid 

Cases

369

Chi-Square Tests



 

Side 222 af 278 
 

222 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg bliver påvirket af andre til at drikke 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

8,990
a 4 ,061

Likelihood 

Ratio

9,097 4 ,059

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

3,762 1 ,052

N of Valid 

Cases

369

Chi-Square Tests



 

Side 223 af 278 
 

223 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg kan blive afslappet/koble af ved hjælp af alkohol 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

13,877
a 4 ,008

Likelihood 

Ratio

12,957 4 ,011

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

8,370 1 ,004

N of Valid 

Cases

368

Chi-Square Tests



 

Side 224 af 278 
 

224 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg anser det at drikke alkohol som værende en del af noget socialt 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

6,836
a 4 ,145

Likelihood 

Ratio

6,786 4 ,148

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

4,996 1 ,025

N of Valid 

Cases

368

Chi-Square Tests



 

Side 225 af 278 
 

225 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Subjektive normer: I hvor høj grad er det acceptabelt at drikke i din omgangskreds? 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

2,785
a 3 ,426

Likelihood 

Ratio

3,752 3 ,290

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

1,359 1 ,244

N of Valid 

Cases

369

Chi-Square Tests



 

Side 226 af 278 
 

226 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Subjektive normer: I hvor høj grad vil du drikke mindre alkohol, hvis nogle i din omgangskreds kritiserer dit 

alkoholforbrug? 

 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

7,880
a 4 ,096

Likelihood 

Ratio

8,330 4 ,080

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

6,253 1 ,012

N of Valid 

Cases

345

Chi-Square Tests



 

Side 227 af 278 
 

227 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Subjektive normer: I hvor høj grad vil du drikke mindre alkohol, hvis personer i din omgangskreds sænker 

eller stopper deres alkoholforbrug? 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

14,903
a 4 ,005

Likelihood 

Ratio

16,290 4 ,003

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

12,674 1 ,000

N of Valid 

Cases

344

Chi-Square Tests



 

Side 228 af 278 
 

228 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

PBC: Jeg kontrollerer selv, hvor meget jeg drikker 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

6,146
a 3 ,105

Likelihood 

Ratio

5,955 3 ,114

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

5,363 1 ,021

N of Valid 

Cases

370

Chi-Square Tests



 

Side 229 af 278 
 

229 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

PBC: Jeg vil kunne nedsætte mit alkoholforbrug, hvis jeg havde lyst 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

10,110
a 4 ,039

Likelihood 

Ratio

10,039 4 ,040

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

4,868 1 ,027

N of Valid 

Cases

367

Chi-Square Tests



 

Side 230 af 278 
 

230 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

PBC: Jeg har viden nok til eventuelt at nedsætte mit alkoholforbrug 

 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

8,122
a 3 ,044

Likelihood 

Ratio

6,757 3 ,080

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

6,555 1 ,010

N of Valid 

Cases

363

Chi-Square Tests



 

Side 231 af 278 
 

231 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

PBC: Tidligere erfaringer (såsom relation til personer, som er blevet syge pga. for højt alkoholforbrug) vil 

eventuelt kunne påvirke mig til at nedsætte mit alkoholforbrug 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

5,394
a 4 ,070

Likelihood 

Ratio

5,625 4 ,229

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

1,856 1 ,173

N of Valid 

Cases

325

Chi-Square Tests



 

Side 232 af 278 
 

232 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Perceived Severity: I hvor høj grad anser du de helbredsmæssige konsekvenser som værende alvorlige af at 

drikke over de anbefalede grænser fra Sundhedsstyrelsen? (såsom forskellige former for kræft, leversyg-

domme og kredsløbssygdomme) 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

6,926
a 4 ,140

Likelihood 

Ratio

9,004 4 ,061

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

1,341 1 ,247

N of Valid 

Cases

356

Chi-Square Tests



 

Side 233 af 278 
 

233 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Perceived Probability: I hvor høj grad anser du det som værende sandsynligt, at du får en sygdom, hvis du 

drikker over anbefalingerne? 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

7,670
a 4 ,104

Likelihood 

Ratio

8,617 4 ,071

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

1,145 1 ,285

N of Valid 

Cases

352

Chi-Square Tests



 

Side 234 af 278 
 

234 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Response efficacy: Jeg tænker over de helbredsmæssige konsekvenser ved mit alkoholforbrug (såsom for-

skellige former for kræft, leversygdomme og kredsløbssygdomme) 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

14,423
a 4 ,006

Likelihood 

Ratio

16,454 4 ,002

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

4,335 1 ,037

N of Valid 

Cases

366

Chi-Square Tests



 

Side 235 af 278 
 

235 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Response efficacy: Jeg har forventninger til at mit liv vil blive ændret positivt, hvis jeg nedsætter mit alko-

holforbrug 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

28,561
a 4 ,010

Likelihood 

Ratio

29,044 4 ,010

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

18,134 1 ,000

N of Valid 

Cases

353

Chi-Square Tests



 

Side 236 af 278 
 

236 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Self-efficacy: Jeg har viljen og troen på, at jeg vil kunne sænke mit alkoholforbrug 

 

 

  

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

5,113
a 4 ,276

Likelihood 

Ratio

5,459 4 ,243

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,534 1 ,465

N of Valid 

Cases

360

Chi-Square Tests



 

Side 237 af 278 
 

237 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Bilag 13: Model over motiverende variable, alkohol  

  

                               PBC 

 
 
                              Perceived Severity 
                                
Behavioral 
Intention 
                                Response Efficacy 
 

  

                                

Ville kunne blive påvirket af andres tidligere erfaringer ift. alkohol 

Tænker over konsekvenserne ved et forbrug af alkohol over anbefalingerne 
Har forventninger til at deres liv ville ændre sig positivt, hvis de stoppede 

Anser konsekvenserne ved indtagelse af for meget alkohol som alvorlige 



 

Side 238 af 278 
 

238 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Bilag 14: Krydstabeller med kørsel  

Holdning: Jeg føler, at når jeg kører for hurtigt, så kan jeg miste kontrollen 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

9,929
a 4 ,042

Likelihood 

Ratio

9,666 4 ,046

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

6,583 1 ,010

N of Valid 

Cases

366

Chi-Square Tests



 

Side 239 af 278 
 

239 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg kan blive påvirket af andre til at køre for hurtigt 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

5,112
a 4 ,276

Likelihood 

Ratio

5,246 4 ,263

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

4,682 1 ,030

N of Valid 

Cases

366

Chi-Square Tests



 

Side 240 af 278 
 

240 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg føler altid, at jeg har styr på situationen, selvom jeg kører for hurtigt  

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

7,687
a 4 ,104

Likelihood 

Ratio

7,889 4 ,096

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

6,450 1 ,011

N of Valid 

Cases

366

Chi-Square Tests



 

Side 241 af 278 
 

241 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg betegner det at køre for hurtigt som værende farligt 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

9,361
a 4 ,053

Likelihood 

Ratio

8,398 4 ,078

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

7,353 1 ,007

N of Valid 

Cases

367

Chi-Square Tests



 

Side 242 af 278 
 

242 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg betegner det at køre for hurtigt som værende uansvarligt 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

13,152
a 4 ,011

Likelihood 

Ratio

11,729 4 ,019

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

9,591 1 ,002

N of Valid 

Cases

367

Chi-Square Tests



 

Side 243 af 278 
 

243 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg anser, at der en lav risiko ved at køre for hurtigt 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

14,816
a 4 ,005

Likelihood 

Ratio

13,534 4 ,009

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

11,374 1 ,001

N of Valid 

Cases

363

Chi-Square Tests



 

Side 244 af 278 
 

244 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg tænker, at alle kører for hurtigt og dermed er det ok, at jeg også gør det 

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

3,574
a 4 ,467

Likelihood 

Ratio

3,439 4 ,487

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,205 1 ,651

N of Valid 

Cases

367

Chi-Square Tests



 

Side 245 af 278 
 

245 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

Holdning: Jeg synes, at det er sjovt at køre for hurtigt 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

2,211
a 4 ,697

Likelihood 

Ratio

2,189 4 ,701

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

1,103 1 ,294

N of Valid 

Cases

368

Chi-Square Tests
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Subjektive Normer: I hvor høj grad er det acceptabelt at køre for hurtigt i din omgangskreds? 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

6,442
a 4 ,168

Likelihood 

Ratio

6,520 4 ,164

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

4,077 1 ,043

N of Valid 

Cases

332

Chi-Square Tests
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Subjektive normer: I hvor høj grad vil det have en påvirkning på din adfærd, hvis din omgangskreds kritise-

rer, at du kører for hurtigt? 

  

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

34,896
a 4 ,000

Likelihood 

Ratio

32,134 4 ,000

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

23,712 1 ,000

N of Valid 

Cases

349

Chi-Square Tests
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Subjektive normer: I hvor høj grad vil det påvirke din adfærd, hvis nogen personer i din omgangskreds be-

gynder at køre langsommere? 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

12,441
a 4 ,014

Likelihood 

Ratio

14,698 4 ,005

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

8,734 1 ,003

N of Valid 

Cases

311

Chi-Square Tests
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PBC: Jeg kontrollerer selv, om jeg kører for hurtigt 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

1,951
a 4 ,745

Likelihood 

Ratio

2,837 4 ,586

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,865 1 ,352

N of Valid 

Cases

367

Chi-Square Tests
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PBC: Jeg vil kunne sænke farten generelt, når jeg kører bil, hvis jeg havde lyst 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

2,838
a 4 ,585

Likelihood 

Ratio

3,945 4 ,414

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

2,329 1 ,127

N of Valid 

Cases

363

Chi-Square Tests
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PBC: Jeg har nok viden omkring, hvilke konsekvenser der er ved at køre for hurtigt 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

7,904
a 4 ,095

Likelihood 

Ratio

7,097 4 ,131

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

,378 1 ,539

N of Valid 

Cases

368

Chi-Square Tests
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PBC: Tidligere erfaringer (såsom selv har været eller kender personer, som har været involveret i trafikulyk-

ker) vil eventuelt kunne påvirke mig til at sænke farten  

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

11,169
a 4 ,025

Likelihood 

Ratio

10,581 4 ,032

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

10,027 1 ,002

N of Valid 

Cases

355

Chi-Square Tests
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Perceived severity: I hvor høj grad anser du konsekvenserne af at køre for hurtigt 

som værende alvorlige?  

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

12,457
a 4 ,014

Likelihood 

Ratio

10,677 4 ,030

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

7,694 1 ,006

N of Valid 

Cases

363

Chi-Square Tests
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Perceived probability: I hvor høj grad anser du det som værende sandsynligt, at du kommer ud for en ulyk-

ke, fordi du kører for hurtigt?  

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

18,122
a 4 ,001

Likelihood 

Ratio

18,333 4 ,001

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

10,255 1 ,001

N of Valid 

Cases

361

Chi-Square Tests
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Response efficacy: Jeg tænker over konsekvenserne ved, at jeg kører for hurtigt  

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

10,653
a 4 ,031

Likelihood 

Ratio

8,775 4 ,067

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

1,005 1 ,316

N of Valid 

Cases

367

Chi-Square Tests
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Response efficacy: Jeg har forventninger til, at min kørsel bliver bedre, hvis jeg sænker farten  

 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

48,949
a 4 ,000

Likelihood 

Ratio

49,797 4 ,000

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

42,107 1 ,000

N of Valid 

Cases

366

Chi-Square Tests
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Self-efficacy: Jeg har viljen og troen på, at jeg kan sænke min fart 

 

 

Value df

Asymp. 

Sig. (2-

sided)

Pearson 

Chi-

Square

2,332
a 3 ,506

Likelihood 

Ratio

2,190 3 ,534

Linear-by-

Linear 

Associatio

n

2,187 1 ,139

N of Valid 

Cases

362

Chi-Square Tests
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Bilag 15: Model over motiverende variable, kørsel  

 

                               Attitude 

                                

                               Subjektive normer 

                                
Behavioral 
Intention 
                               PBC 
                               
 
  

                                Perceived Severity                       

                               

                                  Response Efficacy 

 

Ville blive påvirket, hvis omgangskredsen kritiserede at man kørte for hurtigt 

Anser konsekvenserne ved at køre for hurtigt som alvorlige 

Tænker over konsekvenserne ved at køre for stærkt 
Har forventninger til at deres kørsel ville blive bedre, hvis de sænkede farten 

Ville kunne blive påvirket af andres tidligere erfaringer ift. kørsel 

Jeg betegner det at køre for hurtigt som værende farligt 
Jeg betegner det at køre for hurtigt som værende uansvarligt 
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Bilag 16: Faktoranalyse rygning 

Faktor 7 løsning 

 

 

,666

Approx. 

Chi-

Square

477,144

df 171

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of 

Sphericity

Initial Extraction

Holdning_rygning_Jeg_anser_rygning_som_værende_sundhedsskadel1,000 ,675

HoldningrygningJegfinderrygninggenerende 1,000 ,713

HoldningrygningJegsynesatdeterhyggeligtatrygeisam 1,000 ,611

HoldningrygningJegsynesatrygninggiverroistressedes 1,000 ,577

HoldningrygningJeganserrygningsomennydelsesfaktor 1,000 ,680

HoldningrygningJegbliverpåvirketafandretilatryge 1,000 ,675

HoldningrygningJegsynesatcigarettersmagergodt 1,000 ,754

HoldningrygningJegsynesatdeteroptilpersonenselvo 1,000 ,666

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildethaveenpåvirk 1,000 ,633

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildetpåvirkedinry 1,000 ,791

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontrollererselvh 1,000 ,683

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegvilkunnestoppemed 1,000 ,763

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegharvidennoktilev 1,000 ,646

PerceivedbehavioralcontrolrygningTidligereerfaringervil 1,000 ,757

EtPerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse_A 1,000 ,698

PerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse 1,000 ,793

ResponseefficacyrygningJegtænkeroverdehelbredsmæssige 1,000 ,710

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl 1,000 ,697

SelfefficacyrygningJegharviljenogtroenpåatjegkan 1,000 ,640

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 3,279 17,258 17,258 3,279 17,258 17,258 2,598 13,674 13,674

2 2,852 15,012 32,270 2,852 15,012 32,270 2,099 11,047 24,721

3 2,123 11,173 43,443 2,123 11,173 43,443 1,829 9,624 34,345

4 1,705 8,973 52,416 1,705 8,973 52,416 1,828 9,621 43,966

5 1,182 6,222 58,638 1,182 6,222 58,638 1,699 8,944 52,910

6 1,080 5,682 64,321 1,080 5,682 64,321 1,613 8,489 61,399

7 ,941 4,951 69,271 ,941 4,951 69,271 1,496 7,872 69,271

8 ,819 4,309 73,581

9 ,738 3,884 77,464

10 ,687 3,618 81,082

11 ,584 3,075 84,156

12 ,525 2,763 86,919

13 ,510 2,685 89,604

14 ,470 2,474 92,078

15 ,383 2,017 94,095

16 ,352 1,852 95,947

17 ,308 1,622 97,568

18 ,250 1,317 98,886

19 ,212 1,114 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

1 2 3 4 5 6 7

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegvilkunnestoppemed ,825 ,081 -,100 -,189 -,116 -,125 -,017

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontrollererselvh ,755 ,024 -,078 -,086 ,207 ,070 -,227

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegharvidennoktilev ,733 ,064 ,025 ,054 -,213 ,227 -,060

SelfefficacyrygningJegharviljenogtroenpåatjegkan ,726 -,007 ,068 ,010 -,025 -,218 ,246

PerceivedbehavioralcontrolrygningTidligereerfaringervil ,021 ,838 -,060 ,130 -,098 -,053 -,149

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildetpåvirkedinry ,033 ,727 ,211 ,047 ,167 ,035 ,431

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildethaveenpåvirk ,159 ,635 ,051 ,129 ,088 -,032 ,419

Holdning_rygning_Jeg_anser_rygning_som_værende_sundhedsskadel-,095 ,066 ,784 ,125 ,003 ,088 ,156

EtPerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse_A -,030 -,218 ,710 ,361 ,002 -,117 ,045

HoldningrygningJegfinderrygninggenerende ,118 ,350 ,670 -,060 -,252 -,232 -,081

PerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse -,044 ,032 ,067 ,878 ,038 ,047 ,103

ResponseefficacyrygningJegtænkeroverdehelbredsmæssige -,077 ,224 ,352 ,718 -,075 ,043 -,087

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl -,192 ,297 ,060 ,502 ,472 -,304 ,009

HoldningrygningJegsynesatdeterhyggeligtatrygeisam ,086 ,012 -,091 ,141 ,682 ,261 ,204

HoldningrygningJegsynesatrygninggiverroistressedes -,354 ,047 -,128 -,083 ,634 ,143 ,052

HoldningrygningJegsynesatdeteroptilpersonenselvo ,193 -,208 ,103 -,168 ,513 ,175 -,503

HoldningrygningJegsynesatcigarettersmagergodt ,033 -,214 -,093 ,039 ,094 ,829 -,022

HoldningrygningJeganserrygningsomennydelsesfaktor -,124 ,205 -,003 -,028 ,311 ,710 -,144

HoldningrygningJegbliverpåvirketafandretilatryge -,036 ,081 ,116 -,024 ,145 -,070 ,792

Rotated Component Matrix
a

Component
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Faktor 6 løsning 

 

 

,641

Approx. 

Chi-

Square

549,550

df 210

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of 

Sphericity

Initial Extraction

Holdning_rygning_Jeg_anser_rygning_som_værende_sundhedsskadel1,000 ,571

HoldningrygningJegfinderrygninggenerende 1,000 ,644

HoldningrygningJegsynesatdeterhyggeligtatrygeisam 1,000 ,595

HoldningrygningJegsynesatrygninggiverroistressedes 1,000 ,483

HoldningrygningJeganserrygningsomennydelsesfaktor 1,000 ,582

HoldningrygningJeganserrygningsomværendeendelafnoge 1,000 ,702

HoldningrygningJegbliverpåvirketafandretilatryge 1,000 ,628

HoldningrygningJegsynesatcigarettersmagergodt 1,000 ,566

HoldningrygningJegsynesatdeteroptilpersonenselvo 1,000 ,572

SocialenormerrygningIhvorhøjgraderdetacceptabeltat 1,000 ,389

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildethaveenpåvirk 1,000 ,611

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildetpåvirkedinry 1,000 ,732

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontrollererselvh 1,000 ,644

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegvilkunnestoppemed 1,000 ,746

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegharvidennoktilev 1,000 ,657

PerceivedbehavioralcontrolrygningTidligereerfaringervil 1,000 ,720

PerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse_A 1,000 ,670

PerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse 1,000 ,685

ResponseefficacyrygningJegtænkeroverdehelbredsmæssige 1,000 ,677

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl 1,000 ,435

SelfefficacyrygningJegharviljenogtroenpåatjegkan 1,000 ,625

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 3,499 16,664 16,664 3,499 16,664 16,664 2,656 12,650 12,650

2 2,880 13,716 30,379 2,880 13,716 30,379 2,472 11,770 24,420

3 2,450 11,667 42,046 2,450 11,667 42,046 2,345 11,165 35,585

4 1,724 8,207 50,253 1,724 8,207 50,253 2,226 10,599 46,185

5 1,307 6,222 56,475 1,307 6,222 56,475 1,659 7,902 54,087

6 1,074 5,114 61,589 1,074 5,114 61,589 1,575 7,502 61,589

7 1,000 4,761 66,350

8 ,916 4,364 70,714

9 ,752 3,583 74,296

10 ,747 3,557 77,854

11 ,689 3,282 81,136

12 ,667 3,174 84,310

13 ,571 2,720 87,030

14 ,511 2,432 89,462

15 ,481 2,291 91,754

16 ,394 1,876 93,630

17 ,349 1,660 95,290

18 ,315 1,500 96,790

19 ,246 1,173 97,963

20 ,218 1,036 98,999

21 ,210 1,001 100,000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings
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Faktor 5 løsning 

 

1 2 3 4 5 6

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegvilkunnestoppemed ,816 -,221 ,071 -,154 -,032 ,048

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegharvidennoktilev ,781 ,046 ,067 ,113 -,135 -,097

SelfefficacyrygningJegharviljenogtroenpåatjegkan ,712 ,027 ,027 -,153 ,303 ,028

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontrollererselvh ,695 -,110 -,032 ,118 -,135 ,340

PerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse_A -,038 ,770 -,180 -,184 ,065 ,069

ResponseefficacyrygningJegtænkeroverdehelbredsmæssige -,036 ,727 ,280 ,137 -,011 -,225

Holdning_rygning_Jeg_anser_rygning_som_værende_sundhedsskadel-,082 ,675 ,096 -,173 ,039 ,259

PerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse -,061 ,610 ,105 ,331 ,242 -,360

PerceivedbehavioralcontrolrygningTidligereerfaringervil ,011 ,007 ,822 -,081 -,193 -,014

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildetpåvirkedinry ,020 ,130 ,775 ,031 ,312 ,121

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildethaveenpåvirk ,128 ,068 ,659 -,010 ,394 ,018

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl -,331 ,349 ,358 ,147 ,228 ,038

HoldningrygningJegsynesatcigarettersmagergodt ,082 -,013 -,219 ,697 -,159 ,008

HoldningrygningJeganserrygningsomennydelsesfaktor -,086 ,013 ,183 ,690 -,228 ,112

HoldningrygningJegsynesatdeterhyggeligtatrygeisam -,056 ,014 ,058 ,557 ,286 ,444

HoldningrygningJegfinderrygninggenerende ,169 ,449 ,348 ,496 -,215 ,021

HoldningrygningJegsynesatrygninggiverroistressedes -,423 -,151 ,089 ,464 ,085 ,225

HoldningrygningJegbliverpåvirketafandretilatryge -,027 ,032 ,181 -,040 ,757 ,139

SocialenormerrygningIhvorhøjgraderdetacceptabeltat ,088 -,295 -,013 ,299 ,439 ,109

HoldningrygningJeganserrygningsomværendeendelafnoge ,056 ,005 ,213 ,126 ,193 ,775

HoldningrygningJegsynesatdeteroptilpersonenselvo ,122 ,037 -,263 ,302 -,329 ,535

Rotated Component Matrix
a

Component

,673

Approx. 

Chi-

Square

502,474

df 190

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of 

Sphericity
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Initial Extraction

Holdning_rygning_Jeg_anser_rygning_som_værende_sund

hedsskadel

1,000 ,459

HoldningrygningJegfinderrygninggenerende 1,000 ,532

HoldningrygningJegsynesatdeterhyggeligtatrygeisam 1,000 ,587

HoldningrygningJegsynesatrygninggiverroistressedes 1,000 ,508

HoldningrygningJeganserrygningsomennydelsesfaktor 1,000 ,585

HoldningrygningJegbliverpåvirketafandretilatryge 1,000 ,624

HoldningrygningJegsynesatcigarettersmagergodt 1,000 ,507

HoldningrygningJegsynesatdeteroptilpersonenselvo 1,000 ,413

SocialenormerrygningIhvorhøjgraderdetacceptabeltat 1,000 ,379

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildethaveenpåvirk 1,000 ,622

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildetpåvirkedinry 1,000 ,742

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontrollererselvh 1,000 ,625

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegvilkunnestoppemed 1,000 ,748

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegharvidennoktilev 1,000 ,600

PerceivedbehavioralcontrolrygningTidligereerfaringervil 1,000 ,732

EtPerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse_A 1,000 ,648

PerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse 1,000 ,480

ResponseefficacyrygningJegtænkeroverdehelbredsmæssige 1,000 ,658

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl 1,000 ,438

SelfefficacyrygningJegharviljenogtroenpåatjegkan 1,000 ,613

Communalities
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Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 3,494 17,470 17,470 3,494 17,470 17,470 2,690 13,451 13,451

2 2,880 14,399 31,869 2,880 14,399 31,869 2,537 12,683 26,135

3 2,167 10,836 42,705 2,167 10,836 42,705 2,420 12,100 38,235

4 1,723 8,615 51,320 1,723 8,615 51,320 2,227 11,135 49,370

5 1,237 6,184 57,505 1,237 6,184 57,505 1,627 8,135 57,505

6 1,012 5,059 62,564

7 ,958 4,791 67,355

8 ,909 4,547 71,901

9 ,749 3,746 75,647

10 ,697 3,487 79,134

11 ,678 3,391 82,524

12 ,571 2,857 85,381

13 ,519 2,597 87,977

14 ,493 2,467 90,445

15 ,458 2,289 92,734

16 ,387 1,937 94,670

17 ,322 1,611 96,282

18 ,293 1,463 97,744

19 ,241 1,204 98,948

20 ,210 1,052 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings
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1 2 3 4 5

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegvilkunnestoppemed ,819 -,233 -,137 ,071 -,005

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegharvidennoktilev ,749 ,045 ,052 ,078 -,170

PerceivedbehavioralcontrolrygningJegkontrollererselvh ,742 -,131 ,230 -,034 -,055

SelfefficacyrygningJegharviljenogtroenpåatjegkan ,702 ,028 -,174 ,014 ,298

EtPerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse_A ,001 ,757 -,144 -,218 ,083

ResponseefficacyrygningJegtænkeroverdehelbredsmæssige -,080 ,747 ,008 ,280 -,124

Holdning_rygning_Jeg_anser_rygning_som_værende_sundhedsskadel-,008 ,662 -,066 ,047 ,121

PerceivedseverityprobabilityrygningIhvorhøjgradanse -,149 ,648 ,128 ,120 ,083

HoldningrygningJegfinderrygninggenerende ,228 ,428 -,425 ,311 -,139

ResponseefficacyrygningJegharforventningertilatmitl -,322 ,372 ,137 ,351 ,232

HoldningrygningJeganserrygningsomennydelsesfaktor -,073 ,029 ,713 ,203 -,169

HoldningrygningJegsynesatcigarettersmagergodt ,056 ,000 ,662 -,194 -,169

HoldningrygningJegsynesatdeterhyggeligtatrygeisam -,006 ,029 ,661 ,048 ,384

HoldningrygningJegsynesatrygninggiverroistressedes -,383 -,136 ,546 ,093 ,189

HoldningrygningJegsynesatdeteroptilpersonenselvo ,213 ,004 ,503 -,268 -,206

PerceivedbehavioralcontrolrygningTidligereerfaringervil ,014 ,020 -,100 ,826 -,199

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildetpåvirkedinry ,048 ,159 ,048 ,753 ,381

SocialenormerrygningIhvorhøjgradvildethaveenpåvirk ,130 ,099 -,038 ,646 ,420

HoldningrygningJegbliverpåvirketafandretilatryge -,026 ,060 -,049 ,153 ,770

SocialenormerrygningIhvorhøjgraderdetacceptabeltat ,104 -,306 ,350 ,004 -,391

Rotated Component Matrix
a

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a. Rotation converged in 6 iterations.
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Bilag 17: Faktoranalyse alkohol 

Faktorløsning 6 

 

 

,698

Approx. 

Chi-

Square

848,477

df 136

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Initial Extraction

HoldningalkoholJeganserindtagelseafalkoholoverdeanbe 1,000 ,597

HoldningalkoholJegsynesatdeterhyggeligtatdrikkealk 1,000 ,641

HoldningalkoholJeganseralkoholsomværendeennydelsesfak 1,000 ,621

HoldningalkoholJegbliverpåvirketafandretilatdrikke 1,000 ,565

HoldningalkoholJegkanbliveafslappetkobleafvedhjælpa 1,000 ,596

SocialenormeralkoholIhvorhøjgraderdetacceptabeltat 1,000 ,660

SocialenormeralkoholIhvorhøjgradvildudrikkemindrea_A 1,000 ,632

SocialenormeralkoholIhvorhøjgradvildudrikkemindrea 1,000 ,576

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegkontrollererselvh 1,000 ,635

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegvilkunnenedsættem 1,000 ,655

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegharvidennoktilev 1,000 ,585

PerceivedbehavioralcontrolalkoholTidligereerfaringerså 1,000 ,534

EtPerceivedseverityprobabilityalkoholIhvorhøjgradanse_A 1,000 ,639

PerceivedseverityprobabilityalkoholIhvorhøjgradanse 1,000 ,645

ResponseefficacyalkoholJegtænkeroverdehelbredsmæssige 1,000 ,664

ResponseefficacyalkoholJegharforventningertilatmitli 1,000 ,677

SelfefficacyalkoholJegharviljenogtroenpåatjegvil 1,000 ,543

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 2,818 16,577 16,577 2,818 16,577 16,577 2,327 13,688 13,688

2 2,324 13,672 30,248 2,324 13,672 30,248 2,116 12,447 26,135

3 1,964 11,554 41,803 1,964 11,554 41,803 1,911 11,240 37,375

4 1,330 7,821 49,624 1,330 7,821 49,624 1,543 9,075 46,450

5 1,071 6,303 55,927 1,071 6,303 55,927 1,302 7,660 54,110

6 ,958 5,635 61,561 ,958 5,635 61,561 1,267 7,451 61,561

7 ,858 5,044 66,606

8 ,816 4,797 71,403

9 ,731 4,302 75,705

10 ,648 3,811 79,516

11 ,638 3,750 83,266

12 ,555 3,263 86,529

13 ,524 3,080 89,609

14 ,515 3,028 92,637

15 ,449 2,643 95,279

16 ,426 2,504 97,784

17 ,377 2,216 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

1 2 3 4 5 6

EtPerceivedseverityprobabilityalkoholIhvorhøjgradanse_A ,788 ,009 -,050 -,029 ,049 ,114

PerceivedseverityprobabilityalkoholIhvorhøjgradanse ,785 ,055 -,044 -,060 ,108 ,091

HoldningalkoholJeganserindtagelseafalkoholoverdeanbe ,736 ,069 -,028 ,188 -,006 -,116

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegvilkunnenedsættem ,070 ,800 -,053 -,060 ,049 ,030

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegharvidennoktilev ,077 ,723 ,092 -,134 -,025 ,174

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegkontrollererselvh ,056 ,671 ,167 -,298 ,090 -,238

SelfefficacyalkoholJegharviljenogtroenpåatjegvil -,026 ,614 -,122 ,304 -,150 -,189

HoldningalkoholJeganseralkoholsomværendeennydelsesfak ,009 -,005 ,777 -,082 -,040 -,094

HoldningalkoholJegsynesatdeterhyggeligtatdrikkealk ,016 ,126 ,765 ,092 -,155 ,080

HoldningalkoholJegkanbliveafslappetkobleafvedhjælpa -,257 -,133 ,609 ,042 ,372 -,037

SocialenormeralkoholIhvorhøjgradvildudrikkemindrea ,021 -,076 -,124 ,692 ,141 ,235

HoldningalkoholJegbliverpåvirketafandretilatdrikke ,094 -,202 ,301 ,622 ,136 -,141

SocialenormeralkoholIhvorhøjgradvildudrikkemindrea_A ,084 ,048 ,025 ,364 ,672 ,195

SocialenormeralkoholIhvorhøjgraderdetacceptabeltat -,104 ,146 ,423 ,367 ,553 ,095

PerceivedbehavioralcontrolalkoholTidligereerfaringerså ,448 ,071 ,001 ,197 ,515 ,155

ResponseefficacyalkoholJegharforventningertilatmitli ,019 -,078 -,050 ,213 ,091 ,784

ResponseefficacyalkoholJegtænkeroverdehelbredsmæssige ,489 ,056 ,052 -,257 ,146 ,576

Rotated Component Matrix
a

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Faktorløsning 5 

 

 

,708

Approx. 

Chi-

Square

927,100

df 153

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of 

Sphericity

Initial Extraction

HoldningalkoholJeganserindtagelseafalkoholoverdeanbe 1,000 ,592

HoldningalkoholJegsynesatdeterhyggeligtatdrikkealk 1,000 ,601

HoldningalkoholJeganseralkoholsomværendeennydelsesfak 1,000 ,573

HoldningalkoholJegbliverpåvirketafandretilatdrikke 1,000 ,574

HoldningalkoholJegkanbliveafslappetkobleafvedhjælpa 1,000 ,499

HoldningalkoholJeganserdetatdrikkealkoholsomværende 1,000 ,486

SocialenormeralkoholIhvorhøjgraderdetacceptabeltat 1,000 ,377

SocialenormeralkoholIhvorhøjgradvildudrikkemindrea_A 1,000 ,533

SocialenormeralkoholIhvorhøjgradvildudrikkemindrea 1,000 ,545

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegkontrollererselvh 1,000 ,573

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegvilkunnenedsættem 1,000 ,652

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegharvidennoktilev 1,000 ,562

PerceivedbehavioralcontrolalkoholTidligereerfaringerså 1,000 ,472

EtPerceivedseverityprobabilityalkoholIhvorhøjgradanse_A 1,000 ,635

PerceivedseverityprobabilityalkoholIhvorhøjgradanse 1,000 ,645

ResponseefficacyalkoholJegtænkeroverdehelbredsmæssige 1,000 ,577

ResponseefficacyalkoholJegharforventningertilatmitli 1,000 ,423

SelfefficacyalkoholJegharviljenogtroenpåatjegvil 1,000 ,521

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 2,857 15,870 15,870 2,857 15,870 15,870 2,347 13,039 13,039

2 2,341 13,003 28,873 2,341 13,003 28,873 2,149 11,941 24,980

3 2,228 12,377 41,250 2,228 12,377 41,250 2,060 11,447 36,427

4 1,332 7,399 48,649 1,332 7,399 48,649 1,793 9,958 46,385

5 1,084 6,020 54,669 1,084 6,020 54,669 1,491 8,284 54,669

6 ,959 5,328 59,997

7 ,874 4,856 64,854

8 ,850 4,720 69,573

9 ,736 4,087 73,660

10 ,710 3,943 77,603

11 ,639 3,547 81,150

12 ,594 3,298 84,448

13 ,552 3,066 87,514

14 ,515 2,862 90,376

15 ,514 2,854 93,229

16 ,433 2,405 95,634

17 ,409 2,272 97,907

18 ,377 2,093 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

1 2 3 4 5

PerceivedseverityprobabilityalkoholIhvorhøjgradanse ,788 ,059 -,049 ,091 -,098

EtPerceivedseverityprobabilityalkoholIhvorhøjgradanse_A ,787 ,013 -,059 ,081 -,072

HoldningalkoholJeganserindtagelseafalkoholoverdeanbe ,732 ,063 -,074 -,013 ,216

ResponseefficacyalkoholJegtænkeroverdehelbredsmæssige ,503 ,070 ,102 ,346 -,435

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegvilkunnenedsættem ,070 ,800 -,059 ,046 -,035

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegharvidennoktilev ,088 ,729 ,108 ,045 -,093

PerceivedbehavioralcontrolalkoholJegkontrollererselvh ,055 ,688 ,163 -,199 -,175

SelfefficacyalkoholJegharviljenogtroenpåatjegvil -,049 ,598 -,187 -,062 ,348

HoldningalkoholJegsynesatdeterhyggeligtatdrikkealk ,030 ,137 ,744 -,035 ,164

HoldningalkoholJeganseralkoholsomværendeennydelsesfak ,017 ,013 ,743 -,139 -,013

HoldningalkoholJegkanbliveafslappetkobleafvedhjælpa -,233 -,130 ,618 ,214 ,000

HoldningalkoholJeganserdetatdrikkealkoholsomværende -,033 -,008 ,508 ,040 ,475

SocialenormeralkoholIhvorhøjgradvildudrikkemindrea_A ,093 ,024 ,031 ,718 ,083

ResponseefficacyalkoholJegharforventningertilatmitli ,035 -,091 -,006 ,639 -,071

SocialenormeralkoholIhvorhøjgradvildudrikkemindrea ,013 -,113 -,166 ,533 ,470

PerceivedbehavioralcontrolalkoholTidligereerfaringerså ,456 ,057 -,010 ,511 -,013

HoldningalkoholJegbliverpåvirketafandretilatdrikke ,111 -,230 ,255 ,221 ,629

SocialenormeralkoholIhvorhøjgraderdetacceptabeltat -,114 ,141 ,351 -,155 ,444

Rotated Component Matrix
a

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Bilag 18: Faktoranalyse kørsel 

Faktorløsning 6 

 

 

,812

Approx. 

Chi-

Square

1501,788

df 171

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Initial Extraction

HoldningkørselJegføleratnårjegkørerforhurtigtsåk 1,000 ,694

HoldningkørselJegkanblivepåvirketafandretilatkøref 1,000 ,565

HoldningkørselJegføleraltidatjegharstyrpåsituation 1,000 ,717

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære_A 1,000 ,749

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære 1,000 ,720

HoldningkørselJeganseratderenlavrisikovedatkøref 1,000 ,553

HoldningkørselJegtænkeratallekørerforhurtigtogderm 1,000 ,629

HoldningkørselJegsynesatdetersjovtatkøreforhurtig 1,000 ,688

SocialenormerkørselIhvorhøjgraderdetacceptabeltatk 1,000 ,641

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildethaveenpåvirkn 1,000 ,599

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildetpåvirkedinadf 1,000 ,691

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegkontrollererselv 1,000 ,653

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegvilkunnesænkefar 1,000 ,653

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegharnokvidenomkri 1,000 ,623

PerceivedbehaviroalintentionkørselTidligereerfaringers 1,000 ,631

EtPerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser_A 1,000 ,600

PerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser 1,000 ,577

ResponseefficacykørselJegharforventningertilatminkø 1,000 ,604

SelfefficacykørselJegharviljenogtroenpåatjegkans 1,000 ,525

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 4,853 25,540 25,540 4,853 25,540 25,540 3,516 18,507 18,507

2 2,408 12,675 38,215 2,408 12,675 38,215 2,268 11,939 30,446

3 1,727 9,088 47,304 1,727 9,088 47,304 1,813 9,543 39,989

4 1,198 6,307 53,611 1,198 6,307 53,611 1,695 8,920 48,909

5 ,995 5,238 58,849 ,995 5,238 58,849 1,619 8,524 57,433

6 ,929 4,889 63,738 ,929 4,889 63,738 1,198 6,305 63,738

7 ,854 4,497 68,234

8 ,727 3,827 72,061

9 ,698 3,676 75,737

10 ,663 3,490 79,227

11 ,613 3,225 82,453

12 ,612 3,223 85,676

13 ,504 2,652 88,328

14 ,468 2,465 90,793

15 ,446 2,350 93,143

16 ,412 2,168 95,311

17 ,386 2,033 97,344

18 ,293 1,541 98,885

19 ,212 1,115 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

1 2 3 4 5 6

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære_A ,822 -,011 ,010 ,184 -,025 ,199

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære ,804 -,060 -,016 ,161 -,168 ,124

EtPerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser_A ,696 ,196 ,266 ,066 ,026 -,019

HoldningkørselJeganseratderenlavrisikovedatkøref ,671 -,049 -,075 -,177 ,186 ,170

PerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser ,546 ,085 ,514 ,073 -,018 ,028

ResponseefficacykørselJegharforventningertilatminkø ,442 -,133 ,411 ,432 -,187 ,010

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegkontrollererselv ,030 ,805 -,024 -,008 ,007 -,053

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegvilkunnesænkefar -,166 ,786 -,034 ,073 ,012 ,043

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegharnokvidenomkri ,236 ,672 -,022 -,144 ,080 -,296

SelfefficacykørselJegharviljenogtroenpåatjegkans ,144 ,587 ,046 ,007 -,060 ,392

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildetpåvirkedinadf -,112 -,054 ,763 ,289 ,077 ,061

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildethaveenpåvirkn ,249 -,028 ,713 -,030 -,077 ,145

HoldningkørselJegføleraltidatjegharstyrpåsituation -,321 ,023 -,198 ,681 ,296 ,150

HoldningkørselJegføleratnårjegkørerforhurtigtsåk ,444 ,090 ,216 ,663 -,004 ,033

HoldningkørselJegkanblivepåvirketafandretilatkøref ,043 -,054 -,024 ,610 ,301 ,311

HoldningkørselJegsynesatdetersjovtatkøreforhurtig -,004 ,002 -,096 -,063 ,814 ,109

SocialenormerkørselIhvorhøjgraderdetacceptabeltatk -,242 ,042 ,073 ,050 ,735 -,181

PerceivedbehaviroalintentionkørselTidligereerfaringers ,292 ,076 ,323 ,069 -,157 ,637

HoldningkørselJegtænkeratallekørerforhurtigtogderm -,375 -,337 ,049 ,094 ,304 ,520

Rotated Component Matrix
a

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
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Faktorløsning 5 

 

 

,820

Approx. 

Chi-

Square

1583,812

df 190

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of 

Sphericity

Initial Extraction

HoldningkørselJegføleratnårjegkørerforhurtigtsåk 1,000 ,607

HoldningkørselJegkanblivepåvirketafandretilatkøref 1,000 ,413

HoldningkørselJegføleraltidatjegharstyrpåsituation 1,000 ,569

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære_A 1,000 ,737

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære 1,000 ,708

HoldningkørselJeganseratderenlavrisikovedatkøref 1,000 ,536

HoldningkørselJegtænkeratallekørerforhurtigtogderm 1,000 ,607

HoldningkørselJegsynesatdetersjovtatkøreforhurtig 1,000 ,605

SocialenormerkørselIhvorhøjgraderdetacceptabeltatk 1,000 ,566

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildethaveenpåvirkn 1,000 ,464

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildetpåvirkedinadf 1,000 ,666

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegkontrollererselv 1,000 ,634

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegvilkunnesænkefar 1,000 ,610

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegharnokvidenomkri 1,000 ,588

PerceivedbehaviroalintentionkørselTidligereerfaringers 1,000 ,627

EtPerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser_A 1,000 ,534

PerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser 1,000 ,486

ResponseefficacykørselJegtænkeroverkonsekvenserneved 1,000 ,387

ResponseefficacykørselJegharforventningertilatminkø 1,000 ,605

SelfefficacykørselJegharviljenogtroenpåatjegkans 1,000 ,531

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.



 

Side 274 af 278 
 

274 Kapitel 10 – Bilagsfortegnelse 

 

Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 5,079 25,393 25,393 5,079 25,393 25,393 4,196 20,979 20,979

2 2,472 12,362 37,754 2,472 12,362 37,754 2,375 11,875 32,855

3 1,736 8,681 46,436 1,736 8,681 46,436 2,026 10,131 42,986

4 1,206 6,030 52,465 1,206 6,030 52,465 1,654 8,270 51,256

5 ,990 4,950 57,416 ,990 4,950 57,416 1,232 6,159 57,416

6 ,934 4,669 62,084

7 ,876 4,382 66,466

8 ,793 3,967 70,433

9 ,726 3,632 74,065

10 ,686 3,432 77,497

11 ,665 3,324 80,821

12 ,615 3,074 83,896

13 ,544 2,722 86,618

14 ,497 2,484 89,102

15 ,464 2,322 91,424

16 ,416 2,081 93,505

17 ,412 2,060 95,565

18 ,387 1,936 97,501

19 ,289 1,444 98,945

20 ,211 1,055 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings
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Faktorløsning 4 

 

1 2 3 4 5

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære_A ,825 -,038 -,023 ,032 ,233

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære ,811 -,080 -,043 -,118 ,167

HoldningkørselJeganseratderenlavrisikovedatkøref ,705 -,075 -,045 ,169 ,057

EtPerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser_A ,667 ,207 ,119 ,007 ,182

HoldningkørselJegføleratnårjegkørerforhurtigtsåk ,628 ,050 ,418 ,187 -,005

ResponseefficacykørselJegharforventningertilatminkø ,578 -,136 ,493 -,093 ,040

HoldningkørselJegføleraltidatjegharstyrpåsituation ,552 ,037 -,460 ,107 ,202

PerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser ,537 ,108 ,362 -,056 ,228

ResponseefficacykørselJegtænkeroverkonsekvenserneved ,418 ,335 ,193 -,231 -,097

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegkontrollererselv ,011 ,791 -,024 ,011 ,084

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegvilkunnesænkefar -,145 ,758 ,051 ,050 ,096

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegharnokvidenomkri ,171 ,729 -,136 -,013 -,092

HoldningkørselJegtænkeratallekørerforhurtigtogderm -,369 ,436 ,136 ,408 ,309

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildetpåvirkedinadf -,021 -,045 ,802 ,119 ,079

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildethaveenpåvirkn ,214 -,016 ,568 -,123 ,282

HoldningkørselJegsynesatdetersjovtatkøreforhurtig -,069 ,038 -,197 ,746 ,063

SocialenormerkørselIhvorhøjgraderdetacceptabeltatk -,246 ,094 ,014 ,684 -,171

HoldningkørselJegkanblivepåvirketafandretilatkøref ,203 -,119 ,291 ,523 ,011

PerceivedbehaviroalintentionkørselTidligereerfaringers ,266 -,052 ,282 -,058 ,686

SelfefficacykørselJegharviljenogtroenpåatjegkans ,106 ,470 -,002 ,014 ,547

Rotated Component Matrix
a

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a. Rotation converged in 6 iterations.

,820

Approx. 

Chi-

Square

1583,812

df 190

Sig. ,000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of 

Sphericity
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Initial Extraction

HoldningkørselJegføleratnårjegkørerforhurtigtsåk 1,000 ,569

HoldningkørselJegkanblivepåvirketafandretilatkøref 1,000 ,396

HoldningkørselJegføleraltidatjegharstyrpåsituation 1,000 ,443

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære_A 1,000 ,682

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære 1,000 ,667

HoldningkørselJeganseratderenlavrisikovedatkøref 1,000 ,533

HoldningkørselJegtænkeratallekørerforhurtigtogderm 1,000 ,547

HoldningkørselJegsynesatdetersjovtatkøreforhurtig 1,000 ,598

SocialenormerkørselIhvorhøjgraderdetacceptabeltatk 1,000 ,516

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildethaveenpåvirkn 1,000 ,463

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildetpåvirkedinadf 1,000 ,585

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegkontrollererselv 1,000 ,632

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegvilkunnesænkefar 1,000 ,607

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegharnokvidenomkri 1,000 ,570

PerceivedbehaviroalintentionkørselTidligereerfaringers 1,000 ,379

EtPerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser_A 1,000 ,527

PerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser 1,000 ,484

ResponseefficacykørselJegtænkeroverkonsekvenserneved 1,000 ,348

ResponseefficacykørselJegharforventningertilatminkø 1,000 ,585

SelfefficacykørselJegharviljenogtroenpåatjegkans 1,000 ,363

Communalities

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e % Total

% of 

Variance

Cumulativ

e %

1 5,079 25,393 25,393 5,079 25,393 25,393 4,228 21,139 21,139

2 2,472 12,362 37,754 2,472 12,362 37,754 2,387 11,937 33,077

3 1,736 8,681 46,436 1,736 8,681 46,436 2,200 11,002 44,079

4 1,206 6,030 52,465 1,206 6,030 52,465 1,677 8,386 52,465

5 ,990 4,950 57,416

6 ,934 4,669 62,084

7 ,876 4,382 66,466

8 ,793 3,967 70,433

9 ,726 3,632 74,065

10 ,686 3,432 77,497

11 ,665 3,324 80,821

12 ,615 3,074 83,896

13 ,544 2,722 86,618

14 ,497 2,484 89,102

15 ,464 2,322 91,424

16 ,416 2,081 93,505

17 ,412 2,060 95,565

18 ,387 1,936 97,501

19 ,289 1,444 98,945

20 ,211 1,055 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings
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1 2 3 4

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære_A ,822 ,006 ,070 ,042

HoldningkørselJegbetegnerdetatkøreforhurtigtsomvære ,807 -,050 ,028 -,110

HoldningkørselJeganseratderenlavrisikovedatkøref ,705 -,062 -,003 ,181

EtPerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser_A ,667 ,235 ,162 ,005

HoldningkørselJegføleratnårjegkørerforhurtigtsåk ,639 ,049 ,358 ,173

ResponseefficacykørselJegharforventningertilatminkø ,587 -,133 ,461 -,099

HoldningkørselJegføleraltidatjegharstyrpåsituation ,563 ,077 -,320 ,130

PerceivedseverityprobabilitykørselIhvorhøjgradanser ,542 ,141 ,410 -,055

ResponseefficacykørselJegtænkeroverkonsekvenserneved ,421 ,308 ,107 -,254

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegkontrollererselv ,009 ,794 -,036 -,008

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegvilkunnesænkefar -,145 ,763 ,041 ,033

PerceivedbehaviroalintentionkørselJegharnokvidenomkri ,168 ,704 -,211 -,041

SelfefficacykørselJegharviljenogtroenpåatjegkans ,100 ,557 ,204 ,034

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildetpåvirkedinadf -,002 -,038 ,756 ,113

SocialenormerkørselIhvorhøjgradvildethaveenpåvirkn ,223 ,023 ,633 -,114

PerceivedbehaviroalintentionkørselTidligereerfaringers ,264 ,062 ,552 -,018

HoldningkørselJegsynesatdetersjovtatkøreforhurtig -,067 ,065 -,163 ,750

SocialenormerkørselIhvorhøjgraderdetacceptabeltatk -,237 ,076 -,075 ,670

HoldningkørselJegkanblivepåvirketafandretilatkøref ,215 -,108 ,262 ,519

HoldningkørselJegtænkeratallekørerforhurtigtogderm -,365 -,372 ,283 ,442

Rotated Component Matrix
a

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a. Rotation converged in 6 iterations.


