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Psykologisk påverkan för ökad bältesanvändning inom kollektivtrafik 
 

Isabella Schön och Jannika Tunefjord 
 

 
Tidigare forskning indikerar att psykologisk påverkan är effektivt i avsikt att öka 
bältesanvändningsfrekvensen inom kollektivtrafik (Young, m.fl., 2008). Studiens 
hypotes är att busschaufförer kan påverka passagerare psykologiskt till att använda 
säkerhetsbälten vid färd med kollektiv busstrafik med hjälp av uppmaningar. 
Frågeställningarna involverar huruvida busschaufförer kan påverka med en neutral, 
påtryckande och/eller humoristisk uppmaning samt hur bältesanvändningen ser ut 
inom olika åldersgrupper, om det är skillnad mellan kvinnors respektive mäns 
bältesanvändning och om människors vana påverkar bältesanvändningen. Fyra 
undersökningsgrupper användes för att testa de olika uppmaningsformerna, varav 
en av dessa var kontrollgrupp. Deltagarna var resenärer mellan städerna Lidköping 
och Skövde. Det var 93 passagerare som observerades och 40 av dessa 
intervjuades. Observationer av bältesanvändningen utfördes innan och efter utdelad 
uppmaning. Intervjuer rörande passagerares bältesanvändning utfördes efter 
utdelad uppmaning. Resultaten från observationerna visade inte på någon 
signifikant skillnad i bältesanvändningen efter utdelad uppmaning. Likaså fanns det 
ingen signifikant skillnad mellan kvinnors respektive mäns användning av 
säkerhetsbälte eller mellan passagerares aktuella bältesanvändning och vanan att 
använda säkerhetsbälte. Resultaten från intervjuerna visade på signifikanta 
skillnader mellan olika åldersgruppers bältesanvändning. Vid intervjuerna 
framkom det att uppmaningar troligen skulle öka bältesanvändningen bland 
passagerare, även om undersökningens resultat från observationerna inte var 
signifikanta. Det framgick även att bältesanvändningen troligen skulle öka om 
säkerhetsbältena var bekvämare och mer flexibla. Undersökningen indikerade att 
bältesanvändningen bland unga passagerare var lägre än bältesanvändningen bland 
medelålders passagerare och fokus bör därmed troligen läggas på att få de yngre 
passagerarna att använda säkerhetsbälte mer vid färd med kollektiv busstrafik.  
 
Nyckelord: säkerhetsbälte, påverkan, bältesanvändning, buss, kollektivtrafik 

 
 

Psychologically affecting passengers’ to increase seat belt use on public transport 
 
 

Previous research indicates that it is possible to psychologically affect people to 
increase their seat belt use on public transport (Young, et al., 2008). The study’s 
hypothesis is that bus drivers can affect passengers’ psychologically to use seat 
belts on public transport by delivering requests. The research questions are whether 
drivers can affect passengers with a neutral, pressuring, and/or humoristic request, 
how the seat belt usage appears within different age groups, if there is a difference 
between the sexes in seat belt usage, and if passengers’ habits influence their seat 
belt usage. Four experimental groups were observed, one of which was the control 
group. The participants were passengers on a bus traveling from Lidköping to 
Skövde. 40 participants of the 93 observed were interviewed. Observations of the 
participants’ seat belt use were conducted before and after the delivered request. 
The results of the observations showed no significant difference in seat belt use 
after the given request. Neither was there a significant difference in seat belt use 
between the sexes or a difference between the passengers’ seat belt use at the time 
of the interviews and their habits of using the seat belt on public transport. The 
results of the interviews showed a significant difference between age groups in seat 
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belt use. It was suggested that requests from the bus driver would increase the seat 
belt use, although the observational results were not significant. Furthermore if the 
seat belts were more comfortable and flexible the seat belt use might increase. 
Young adults use seat belts less than middle aged adults; therefore, focus should 
possibly be on increasing the seat belt use of young adults. 
 
Key words: seat belt, request, affect, seat belt use, bus, public transport 
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Vi vill rikta ett stort tack till Västtrafik AB och Nobina Sverige AB, för att de hjälpt till med 
undersökningarna genom att assistera med tidsplanering, busslinjer och medverkande 
chaufförer, som delat ut de olika uppmaningarna till passagerarna under resorna. Vi tackar 
samtliga deltagare som deltagit i intervjuerna under bussresorna och vi vill rikta ett stort tack 
till vår handledare Anna Dåderman för att hon gett oss synpunkter, stöd och sitt engagemang 
genom hela uppsatsarbetet.  
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Under åren har påverkan många gånger underskattats (Burger, 2009). Det sägs vara svårt att 
påverka människor till att ändra sina åsikter och/eller sitt beteende om en omedelbar vinst inte 
upplevs vid förändringen (Chapman, Brewer, Coups, Brownlee, Leventhal, & Leventhal, 
2001; Jeffery, 1989), men det har från flera studier framkommit att detta inte är omöjligt 
(Milgram, 1963; Burger, 2009; Chapman, m.fl., 2001; Ajzen, 2001). Det har vid flera 
tillfällen bevittnats hur människor genomfört underliga och icke medmänskliga handlingar 
under inflytande av personer i auktoritära positioner, vilket påvisats av både Milgram och 
Burger. Enligt Jeffery kan påverkan användas för att psykologisk påverka människors 
riskbeteende. 

I dagens samhälle bedöms människors inställning till att använda säkerhetsbälte vara 
större bland personer som uppfattar risken som stor för att en trafikolycka eller liknande ska 
inträffa. Människor vars riskuppfattning är lägre kan därför ha en tendens att inte använda sig 
av säkerhetsbälte på grund av motivationsbrist. Hur stor tilltro människor har till 
säkerhetsbältet är även det en faktor inom bältesanvändningen. De som tror att anordningen 
fungerar som det ska och att den kan rädda deras liv vid en eventuell olycka är troligare att 
använda den (Hakes & Kip Viscusi, 2007).  

Den huvudsakliga funktionen med säkerhetsbälten är att de ska rädda passagerare från 
att lämna sina säten och från att komma till skada och/eller skada andra passagerare vid 
eventuella kollisioner och/eller kraftiga inbromsningar. Idag används mestadels 
säkerhetsbälten som fördelar uppbromsningskraften över både bröstkorgen och 
höftbenskamrarna – så kallade trepunktsbälten. Till skillnad från höftbälten – som numera 
endast används när en övrefästpunkt är omöjlig att montera på sätet – håller trepunktsbältet 
även kvar passagerarens överkropp i sätet vid kraftiga stopp. Användningen av säkerhetsbälte 
har visats sig minska personskador vid olyckor med cirka 50% enligt olycksanalyser 
(Nationalencyklopedin, 1990). Under 1997-2001 stod busstrafiken för 7% av Sveriges alla 
persontransporter och majoriteten av transporterna utfördes i miljöer där många oskyddade 
trafikanter vistades.  Under samma tidsperiod omkom 22 personer i busstrafiken, vilket stod 
för 4% av alla noterade dödsfall i trafiken de åren. Bland de 22 omkomna personerna var 
hälften passagerare i bussarna och de övriga färdades med andra fordon eller var 
gångtrafikanter. Flera av dessa hade inte säkerhetsbälte på sig vid olyckstillfällena. I polisens 
rapporter beträffande olyckor inom kollektivtrafiken under perioden 1997-2001 finns det 
noterat att 40 passagerare skadats allvarligt och cirka 200 lindrigt, men samtliga passagerare 
som kommit till skada inom busstrafiken behöver inte ha sökt hjälp och därmed är det troligt 
att antalet skadade inom busstrafiken under perioden är större än i polisens redogörelse. 
Statistiken rörande skadade och omkomna inom busstrafiken kan vara mycket osäker på 
grund av det stora antalet passagerare som kan delta under varje färd (Arvelius, & Wreiber, 
2002). Det är lag på att samtliga passagerare vid färd med kollektivbusstrafik ska använda 
säkerhetsbälte, om det finns att tillgå. Det har sedan år 2004 varit krav på att det ska finnas 
säkerhetsbälten monterade på alla sittplatser i nya bussar, men detta gäller inte bussar inom 
stadstrafik. Senare inträdde även lagen om kollektivtrafikens skyldighet att på ett eller flera 
sätt upplysa passagerarna om kravet på bältesanvändning under bussfärder med hjälp av 
skyltar, eldrivna informationsmeddelanden och/eller muntlig uppmaning från busschauffören 
(Transportgruppen, u.å.).    

När människors handlande motsätter sig det korrekta säkerhetsbeteendet att använda 
säkerhetsbälte under kollektiva bussresor kan en uppmaning eller ett handlande psykologiskt 
påverka personer till att använda säkerhetsresurserna. En påverkande handling kan vara att 
busschauffören själv använder säkerhetsbälte. Är passagerarens inställning till och vana 
rörande bältesanvändning positiv kan en psykologisk påverkan fungera som en påminnelse. 
För en passagerare som däremot har en väldigt negativ vana och inställning till 
bältesanvändning kan starkare påtryckande påverkan behövas, då en enkel uppmaning 
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troligen ignoreras (Young, m.fl., 2008). Det finns forskning som indikerar att människor är 
mer mottagliga för och mer sannolika att lyssna till uppmaningar under unga år än senare i 
livet (Ajzen, 2001). Det sägs vara svårt att få människor att se risker med sina gamla vanor 
(Jeffery, 1989; Ajzen, 2001) och därför kan exempelvis vetskapen om att det utförs många 
kontroller av bältesanvändningen inom kollektivtrafiken vara en starkare motivation för 
passagerarna till att använda säkerhetsbälte oftare (Molnar, Eby, Dasgupta, Yang, Nair, & 
Pollock, 2012; Hayden, 1989).  

Det är mer sannolikt att en person kan påverka andra människor psykologiskt om dennes 
karaktär utstrålar kontroll och säkerhet i handlingar samt visar på hög kunskapsnivå inom 
ämnesområdet. En sådan karaktär kan göra att personen uppfattas vara auktoritär/ha en 
ledarroll i interaktionen. Detta för att denne ska betraktas som pålitlig av andra människor 
(Milgram, 1963). En passagerare kan följaktligen komma att ifrågasätta busschaufförens 
auktoritära karaktär utifrån sin egen uppfattning om denne som förare. Det är efter att 
bedömningen av busschauffören har genomförts som passageraren kan komma att lyssna på 
dennes uppmaning och ta på sig säkerhetsbältet eller välja att inte göra det. Detta beroende på 
vilken uppfattning passageraren bildat. Att inte använda säkerhetsbältet kan följaktligen 
fungera som en demonstrativ vägran i att göra det man blir uppmanad till av en person som 
inte uppfattas som pålitlig eller auktoritär. Är uppfattningen av busschauffören nedvärderande 
kan följaktligen den givna uppmaningen bli bagatelliserad och/eller ignorerad (French, & 
Raven, 1959). Enligt Burger (2009) behöver det inte vara personligheten utan den auktoritära 
positionen som exempelvis busschaufför, som gör att personen uppfattas som att ha en 
auktoritär karaktär. En passagerare kan emellertid ha en förutfattad inställning till 
busschauffören redan innan färden, vilket kan påverka dennes syn på chaufförens karaktär. 
Tilltron till busschauffören kan även komma att påverkas av vilket företag denne arbetar för, 
hur bra förare personen är och hur professionell busschauffören uppfattas (Milgram, 1963; 
Siegel, 1964). Utöver de krav som ställs på den auktoritära personens/det tekniska systemets 
trovärdighet finns det även krav på hur direktiven ska vara utformade. De ska vara 
motiverande, tydliga och kvalitativa. De ska inte vara utdragna audiella varningar från 
busschauffören eller långa varningsmeddelanden. Detta kan bli irriterande eller ointressant för 
passagerarna, som då troligen väljer att ignorera uppmaningarna (Young, m.fl., 2008; Stranks, 
2007; Hakes, & Kip Viscusi, 2007). Upprepning av uppmaningarna och att motivera 
anledningen till varför människor bör följa uppmaningarna kan förstärka människors 
riskuppfattning och kan leda till att deras attityd till säkerhetsanordningen blir mer positiv 
(Okamura, Fujita, Kihira, Kosuge, & Mitsui, 2012). Att skrämma passagerarna genom att 
exempelvis lyfta fram eventuella utfall av en olycka kan även det komma att ändra deras 
säkerhetsbeteende (Sheeran, Harris, & Epton, 2014). En motivering får emellertid inte försätta 
passagerana i en situation där de känner sig hjälplösa, då det kan leda till att de inte använder 
säkerhetsbälte under färden på grund av att de intalar sig att olyckor inte kan hända dem (Van 
der Pligt, 1996). Det är en sorts optimism, som innebär att passageraren särskiljer sig själv 
från andra människor vid riskbedömning (Jeffery, 1989; Van der Pligt, 1996). 

Tekniska system kan fungera som psykologiska påverkansfaktorer för bältesanvändning 
genom perception. Människor kan uppfatta säkerhetsmeddelanden med exempelvis synen 
och/eller hörseln. Det kan vara lampor/skyltar, inspelade meddelanden och/eller andra ljud 
som utdelas (Transportgruppen, u.å.). Tekniska system i bil har exempelvis visats sig kunna 
fungera som påminnelse för förare som använder säkerhetsbälte regelbundet (Young m.fl., 
2008) och det finns idag liknande system i bussar till följd av lagen om upplysning, enligt 
Transportgruppen. Det är viktigt att de tekniska systemen är hörbara och tydliga (Weinstein, 
Grubb, & Vautier, 1986), men de får inte vara störande för busschauffören i dennes arbete, 
enligt Young m.fl. 
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En passagerare kan påverkas psykologiskt av den verkliga sociala normen och/eller av 
den upplevda sociala normen på bussen. Den verkliga sociala normen kan exempelvis vara att 
majoriteten av passagerarna använder säkerhetsbälte, medan den upplevda sociala normen av 
passageraren är att ingen gör det (Gibbons & Gerrard, 1995; Stranks, 2007). Det finns således 
alltid en verklig kultur på bussen, som utformas utifrån busschaufförens och passagerarnas 
beteende, enligt Stranks. Okamura m.fl. (2012) menar att socialpsykologisk påverkan är ett 
stort förekommande fenomen bland grupper. Van der Pligt (1996) och Jeffery (1989) menar 
att genom att härma varandra skapar människor en uppfattning om vad som är rätt och fel 
samt socialt accepterat beteende i samhället. Det är däremot inte alla människor som påverkas 
av sociala normer och/eller den verkliga kulturen, enligt Okamura m.fl. Enligt Gibbons och 
Gerrard har exempelvis män uppfattats vara mer lättpåverkade av den sociala normen än 
kvinnor. Molnar m.fl. (2012) samt Hakes och Kip Viscusi (2007) lade fram resultat om att 
kvinnor dessutom har en högre bältesanvändningsfrekvens än män.  

   Attityden till och förutsättningarna att kunna använda säkerhetsbälte är ytterligare 
faktorer som är psykologiskt påverkande för personer i deras ställningstagande till 
bältesanvändning (Gras, Cunill, Sullman, Planes, & Font-Mayolas, 2007; Şimşekoğlu, & 
Lajunen, 2008). Forskning visar att människors tidigare vanor och erfarenheter är viktiga för 
utformningen av säkerhetsbeteendet. Vanor och erfarenheter kan följaktligen ha större 
betydelse för säkerhetsbeteendet än den upplevda risken, vilket kan innebära att 
säkerhetsbeteendet inte behöver förändras bara för att riskuppfattning förbättras. Vanor och 
erfarenheter kan dessutom komma att forma riskuppfattningen och på så sätt kan alla tre 
faktorer forma säkerhetsbeteendet (Van der Pligt, 1996). Att människor har inövade vanor kan 
leda till att de inte lägger lika stor vikt vid andra psykologiskt påverkande faktorer, som 
uppmaningar från tekniska system eller sociala normer. Passagerare kan istället komma att 
använda säkerhetsbältet självmant, utan att bli motiverade av yttre psykologiska påverkningar 
(Verplanken, Aarts, van Knippenberg, & Moonen, 1998). Okamura m.fl. (2012) lyfte fram att 
trots att människor vet att de ska använda säkerhetsbälte väljer några att inte använda det. 
Detta trots att vissa av dessa tidigare har fått böter för att de inte har använt säkerhetsbälte. 
Det resultatet motsäger Chaudharys, Solomons och Cosgroves (2004), Molnars m.fl. (2012) 
samt Jonahs, Dawsons och Smiths (1982) resultat om att man kan påverka människor i att 
använda säkerhetsbälte med hot om bestraffning. 

Ajzen (2001) indikerar på att negativ information psykologiskt påverkar människor mer 
än vad positiv information gör. Stricks, Hollands, van Baarens, och van Knippenbergs (2012) 
resultat visar på att information som utdelas med humor kan komma att förhindra att negativa 
associationer skapas och att det istället skapas positiva associationer till produkter som 
exempelvis säkerhetsbältet, men humor kan troligen inte ändra på en redan existerande 
negativ uppfattning. Det indikeras att humor gör människor mer motiverade till att lyssna på 
produktmeddelanden som exempelvis information rörande användning av säkerhetsbälten 
(Strick, van Baaren, Holland, & van Knippenberg, 2009). 

Det psykologiska perspektivet kom till uttryck i denna studie genom ämnet psykologisk 
påverkan och att den Mänskliga Faktorn hade stor betydelse för riskminskningen inom 
bältesanvändning. Bakgrunden till studien var att ta reda på om människors säkerhetsbeteende 
kan komma att förändras beroende på om uppmaningar utdelas. Syftet med studien var att ta 
reda på hur passagerares ansvarstagande för den egna säkerheten påverkas av uppmaningar 
rörande bältesanvändning vid färd med kollektiv busstrafik. Hypotesen var att busschaufförer 
kan påverka passagerare psykologiskt till att använda säkerhetsbälten inom kollektiv 
busstrafik med hjälp av uppmaningar. Följande forskningsfrågor utformades: 
1. Kan en busschaufför psykologiskt påverka en passagerares bältesanvändning vid färd med 
kollektivtrafik med hjälp av en neutral, påtryckande eller humoristisk uppmaning? 
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2. Finns det en särskild åldersgrupp vars bältesanvändningsfrekvens är högre än andra 
åldersgruppers vid resor med kollektiv busstrafik? 
3. Är det skillnad mellan kvinnors och mäns bältesanvändningsfrekvens under resor med 
kollektivtrafik? 
4. Finns det en skillnad mellan vanan att använda säkerhetsbälte vid färd med kollektivtrafik 
och den aktuella bältesanvändningen vid undersökningstillfällena efter utdelad uppmaning? 
 
 

Metod 
 

Västtrafik AB och Nobina Sverige AB 
 

Västtrafik AB är det ansvariga företaget för busslinjen och är Sveriges näst största 
kollektivtrafikföretag. De arbetar med att samordna trafiken, tidtabeller och körrutter för 
bussar, spårvagnar, tåg och båtar i hela Sverige. De har 2700 fordon till sitt förfogande, som 
rör sig mellan 22000 hållplatser (Västtrafik AB, u. å.).  Nobina Sverige AB är det bussbolag 
som ansvarar för bussar och chaufförer som kör busslinjen. De har mer än 100 års erfarenhet 
av busstrafik och har över 200 miljoner passagerare inom den offentliga linjetrafiken varje år, 
vilket är omkring en tredjedel av alla bussresor som sker i Sverige. Nobina Sverige AB finns 
på cirka 100 platser runt om i Sverige och har 6000 anställda medarbetare (Nobina Sverige 
AB, 2014). Busslinjen kördes i landsortstrafik och resesträckan var mellan Lidköpings 
resecentrum och Skövde resecentrum med ytterligare en hållplats i Lidköping och tre 
hållplatser inne i Skövde. Turen tog 50 minuter att köra och under de åtta 
undersökningstillfällena medverkade fyra olika busschaufförer. Tre av dessa var anställda i 
Skövde och en av dem var anställd i Lidköping. Samtliga chaufförer var män.  

 
 

Deltagare 
 

Vid undersökningarna observerades samtliga passagerares bältesanvändning och därefter 
valdes tio personer ut för att intervjuas utifrån ett slumpmässigt systematiskt urval baserat på 
platsnummer. I första experimentgruppen – se nedan för beskrivning av experimentgrupperna 
– med den neutrala betingelsen var det totalt 13 passagerare och av dessa intervjuades 4 
kvinnor mellan 18 och 22 år, med medelåldern 20.5 år (s = 1.9 år). De 6 män som 
intervjuades var mellan 35 och 54 år, med medelåldern 44 år (s = 7.0 år). I den andra 
experimentgruppen med den påtryckande betingelsen var det totalt 21 passagerare och av 
dessa intervjuades fyra kvinnor mellan 18 och 59 år, med medelåldern 39.5 år (s = 22 år). De 
sex män som intervjuades var mellan 19 och 62 år, med medelåldern 38.8 år (s = 17.7 år). I 
den tredje experimentgruppen med den humoristiska betingelsen var det totalt 29 passagerare 
och av dessa intervjuades fem kvinnor mellan 19 och 62 år, med medelåldern 41.8 år (s = 15.4 
år). De fem män som intervjuades var mellan 21 och 62 år, med medelåldern 34.8  år (s = 17 
år). I kontrollgruppen var det totalt 30 passagerare och av dessa intervjuades sex kvinnor 
mellan 24 och 54 år, med medelåldern 36.2 år (s = 10.4 år). De fyra män som intervjuades var 
mellan 31 och 46 år, med medelåldern 39 år (s = 6.8 år). 

Bortfall. Vid tre av de fyra första genomförda undersökningstillfällena var det stora 
bortfall och de tre experimentgrupperna med betingelser och kontrollgruppen genomfördes 
ytterligare en gång vardera. Av de åtta helt genomförda undersökningarna valdes sedan tre av 
de första fyra bort och en av de fyra senare genomförda, då dessa hade minst antal passagerare 
vid jämförelse mellan de tidigare och senare undersökningsgrupperna. Intervjuer och 
observationer hade genomförts vid samtliga undersökningstillfällen trots stort bortfall. 
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Instrument  
 
Utformningen av observationsschemat baserades på att samtliga passagerares 
bältesanvändning skulle observeras under färden. Intervjuguiden bestod av sju frågor 
utvecklade i syfte att få fram information rörande resenärernas vana att resa med 
kollektivtrafik, deras bältesanvändning och resonemang kring deras användande eller 
avståndstagande till användande av säkerhetsbältet. Se appendix I för mer information. 

Debriefing information delades ut efter genomförd intervju i form av skriftlig 
information med upplysning om studiens syfte och kontaktinformation till författarna. Se 
appendix II för mer information. 
 
 
Procedur 
 
Först kontaktades Västtrafik AB som ansvarar för den tänkta busslinjen. Efter att ha talat med 
och fått klartecken från ansvarig på Västtrafik ABs huvudkontor vidarebefordrades ärendet till 
Nobina Sverige AB vars bussar och chaufförer kör den tänkta sträckan. Efter godkännande 
från bussbolaget planerades vilka bussturer undersökningarna skulle genomföras på och vilka 
busschaufförer som skulle medverka. Prioritet lades på att samma busschaufför skulle 
medverka vid samtliga undersökningstillfällen, istället för att undersökningarna skulle 
genomföras vid liknande tidpunkter på dagarna. Detta för att styrka validiteten och undvika 
att olika busschaufförers personligheter inverkade på resultaten.  

Vid de första fyra undersökningstillfällena blev det stora bortfall vid tre av tillfällena 
inom observationer och intervjuer på grund av att det var för få passagerare på bussturerna. Vi 
tog kontakt med Nobina Sverige AB angående att få genomföra nya mätningar, vilket vi fick 
godkännande till. Samtliga experiment med betingelser och kontrollgruppen genomfördes 
ytterligare en gång med prioritet på restider istället för prioritet på att det skulle vara samma 
busschaufför. Designen under varje tillfälle var densamma som vid tidigare genomförda 
undersökningar.  

 
 

Undersökningsdesign 
 
I studien användes tre olika betingelser och en kontrollgrupp vid fyra olika 
undersökningstillfällen. Betingelserna var muntliga uppmaningar utdelade av 
busschaufförerna via bussens kommunikationssystem. I experimentgrupperna utfördes 
observationer innan och efter utförd betingelse samt intervjuer efter utförd betingelse.  

Första experimentgruppen. I den första experimentgruppen var betingelsen att 
busschauffören skulle utdela en neutral uppmaning om att samtliga passagerare skulle 
använda säkerhetsbälte under färden, för mer information om busschaufförernas manus se 
appendix III. När bussen ankom till första busshållplatsen i Lidköping satte sig en av 
undersökarna längst fram i bussen bakom chaufförens plats och den andre satte sig på en av 
platserna längst bak i bussen. Observationsschemat var att undersökaren längt fram skulle 
observera samtliga passagerares bältesanvändning från mittdörren på bussen och framåt. 
Undersökaren i bakre delen av bussen skulle observera samtliga passagerares 
bältesanvändning från mittdörren och bakåt i bussen. Efter att bussen lämnat den andra och 
sista hållplatsen i Lidköping räknades antalet passagerare i respektive del av bussen av båda 
två. Undersökaren i främre delen av bussen använde sig av busschaufförens speglar för att 
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inte behöva vända sig om när denne räknade antalet passagerare i den främre delen. 
Undersökaren i bakre delen av bussen ställde sig upp för att få en bättre överblick när denne 
räknade antalet passagerare i den bakre delen.  Sedan genomfördes observationen av 
bältesanvändningen genom att båda två gick från sina platser till mittdörren och tillbaka, 
samtidigt som de räknade antalet passagerare av samtliga som just då använde sig av 
säkerhetsbälte. Efter att båda två återvänt till sina platser utdelade busschauffören den neutrala 
uppmaningen med hjälp av bussens kommunikationssystem, läs om den neutrala 
uppmaningen i appendix III. Efter att ha väntat i en minut genomfördes ytterligare en 
observationsrunda för att se över bältesanvändningen på bussen. Observationsrundan gick till 
på samma sätt som tidigare beskriven observationsmetod. När båda undersökarna återvänt till 
sina platser för andra gången och plockat med sig intervjuguiden och anteckningsblock 
påbörjades intervjuerna utifrån ett platsmönster baserat på fem platser i främre delen och fem 
platser i bakre delen av bussen. De tio utvalda platserna var säten vid mittgången, för att 
undvika att behöva sträcka sig över eller prata förbi andra passagerare vid intervjuerna. Satt 
det ingen passagerare i det utvalda sätet eller att denne inte ville delta i undersökningen 
intervjuades den person som satt i sätet vid fönstret på samma rad. Ville inte någon av 
passagerarna delta i undersökningen eller om sätesraden var helt tom utfördes samma 
procedur på bakomliggande rad tills någon resenär hade intervjuats. Detta för att undvika 
bortfall bland intervjuerna. Intervjuerna utfördes mellan Lidköpings sista hållplats och 
Skövdes första hållplats, varje intervju tog mellan tre till sex minuter. Vid varje intervju 
introducerade vi som undersökare vilka vi var, vilken skola vi tillhörde och vad syftet med 
undersökningen var, för mer information om intervjuguiden se appendix I. Passagerarna som 
deltagit i intervjuerna fick skriftlig debriefing information tilldelat sig och om de hade några 
frågor besvarades även dessa efter att intervjun genomförts. Se appendix II för mer 
information om den utdelade debriefing informationen.  

Andra och tredje experimentgruppen. Vid det andra och det tredje experimenttillfället 
utfördes experimenten på samma sätt och med samma observationsschema och intervjuguide 
som vid första experimenttillfället. Det som skiljde de tre experimenttillfällena åt var att olika 
betingelser användes. Under det andra experimenttillfället var betingelsen en påtryckande 
uppmaning om att samtliga passagerare skulle använda säkerhetsbälte och under det tredje 
experimenttillfället var betingelsen en humoristisk uppmaning om att säkerhetsbälte skulle 
användas under färden, för mer information om busschaufförernas manus se appendix III.  

Kontrollgruppen. Kontrollgruppen utfördes för att användas till att se om betingelserna 
vid de andra tre experimenttillfällena hade någon inverkan på passagerarnas 
bältesanvändning. Observationer och intervjuer i kontrollgruppen utfördes utan någon 
betingelse. Proceduren för kontrollgruppen genomfördes på samma sätt som vid 
experimenttillfällena, men efter att den första observationsrundan till mittdörren genomförts 
och båda undersökarna återvänt till sina platser och hämtat material påbörjades intervjuerna. 
 
 
Statistisk analys 
 
De kvantitativa resultaten från de utförda observationerna av passagerares bältesanvändning 
användes i avsikt att ta reda på om en busschaufför kan påverka passagerares användning av 
säkerhetsbälte vid färd med kollektivtrafik med hjälp av olika utformade uppmaningar. Vid 
bearbetning av de kvantitativa resultaten användes den icke parametriska analysen 
signifikanstest för jämförelse mellan variablerna bältesanvändningen före och efter utdelad 
uppmaning ifrån experimentgrupperna. Detta på grund av att värdena var utan 
normalfördelning. De kvalitativa resultaten från intervjuerna användes i avsikt att se om de 
kvantitativa resultaten från observationerna berodde på de införda betingelserna eller om 
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resultaten berodde på slumpen. En innehållsanalys gjordes av de kvalitativa resultaten från 
intervjuerna i avsikt att granska de kvantitativa resultatens bakomliggande orsak. 

De kvalitativa resultaten från de utförda intervjuerna med passagerarna rörande deras 
bältesanvändning användes i avsikt att ta reda på om passagerares bältesanvändning är 
relaterad till deras ålder och/eller kön. Vid bearbetning av resultaten från intervjuerna 
användes ett oberoende t-test för att undersöka om det fanns skillnader mellan passagerarnas 
åldrar inom bältesanvändning.  Vid bearbetning av resultaten användes även Chi-två test för 
att undersöka om det fanns ett samband mellan passagerarnas kön och bältesanvändning. Den 
icke parametriska analysmetoden signifikanstest användes för att analysera skillnaden mellan 
den aktuella bältesanvändningen och passagerarnas vana att använda säkerhetsbälte när de 
färdas med kollektivtrafik.  

 
 

Etiska överväganden 
 
Uppsatsen ställningstagande till de fyra individsskyddskraven (Vetenskapsrådet, u.å.): 

Informationskravet. Undersökningsdeltagarna blev informerade om deras uppgift vid 
intervjutillfällena och vilka villkor som gällde för deras deltagande, se appendix I. 

Samtyckeskravet. Undersökningsdeltagarnas samtycke inhämtades före påbörjade 
intervju, se appendix I. 

Konfidentialitetskravet. Inga identifierbara personuppgifter inhämtades vid intervju, se 
appendix I. 

Nyttjandekravet. Resultaten från intervjutillfällena användes endast till att undersöka 
uppsatsens syfte och besvara uppsatsens forskningsfrågor, se appendix I och II. 

 
 

Resultat 
 
Resultaten är redovisade under fem underrubriker som utformades efter studiens 
frågeställningar och analysmetod av intervjuerna. Den första delen innefattar resultat rörande 
huruvida en auktoritär person kan påverka passagerares användning av säkerhetsbälte vid färd 
med kollektivtrafik med hjälp av olika utformade uppmaningar. Den andra delen innefattar 
resultat rörande huruvida det fanns en skillnad mellan passagerarnas åldrar inom 
bältesanvändningen. Den tredje delen innefattar resultat rörande huruvida det fanns ett 
samband mellan passagerarens kön och passagerarnas bältesanvändning. Den fjärde delen 
innefattar resultat rörande huruvida det var skillnad mellan den aktuella bältesanvändningen 
och passagerarens vana att använda säkerhetsbälte vid färd med kollektivtrafik. Den femte 
delen innefattar resultat från innehållsanalysen av intervjuerna. 

 
 

Kan en auktoritär person psykologiskt påverka en passagerares bältesanvändning vid 
färd med kollektivtrafik med hjälp av en neutral, påtryckande eller humoristisk 
uppmaning? 
 
Observationerna av passagerarnas bältesanvändning vid de fyra undersökningstillfällena blev 
det kvantitativa resultatet i undersökningen.  Det kvantitativa resultatet involverade 
passagerarnas bältesanvändning både före och efter utdelad uppmaning från busschauffören, 
figur 1 och 2. I figur 1 redovisas hur passagerarnas bältesanvändning såg ut innan någon 
uppmaning hade utdelats av busschauffören och en jämförelse mellan de fyra 
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undersökningstillfällena kan ses i figuren. Det framgår av figur 1 att det var färre passagerare 
som använde säkerhetsbälte än passagerare som avstod från att använda säkerhetsbälte under 
resorna vid samtliga undersökningstillfällen.  
 

 
 
Figur 1. Samtliga passagerares bältesanvändning innan utdelad uppmaning. 
 
 
I figur 2 redovisas hur passagerarnas bältesanvändning såg ut efter att en uppmaning hade 
utdelats av busschauffören och en jämförelse mellan de tre experimenttillfällena kan även ses 
i figuren. Det framgår i figur 2 att det var färre passagerare som använde säkerhetsbälte än 
vad det var passagerare som avstod från att använda säkerhetsbälte under färden vid 
experimenttillfälle 1. Det framgår även att det var fler passagerare som använde 
säkerhetsbälte än vad det var passagerare som avstod från att använda säkerhetsbälte under 
färden vid experimenttillfälle 2 och 3. I figur 2 är inte kontrollgruppen redovisad på grund av 
att ingen uppmaning utdelades och där med gjordes ingen observation en andra gång.  
 

 
 
Figur 2. Samtliga passagerares bältesanvändning i experimentgrupperna efter utdelad 
uppmaning.  
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Det gjordes ett signifikanstest med bältesanvändningen före och efter utdelad uppmaning som 
två variabler ifrån de tre experimentgrupperna. Inget signifikanstest gjordes på 
kontrollgruppen, då endast en observation gjordes. 

Experimentgrupp 1 – Neutral. Det var 13 passagerare som observerades. Det var 6 
personer som hade på sig säkerhetsbälte innan uppmaningen och det var 6 personer som hade 
på sig säkerhetsbälte efter uppmaningen. Resultaten visade att det inte var någon skillnad i 
antalet passarare som använde säkerhetsbälte efter att busschauffören utdelat uppmaningen i 
jämförelse med innan uppmaningen utdelats (p = 1.000).  

Experimentgrupp 2 – Påtryckande. Det var 21 passagerare som observerades. Det var 9 
personer som hade på sig säkerhetsbälte innan uppmaningen och det var 14 personer som 
hade på sig säkerhetsbälte efter uppmaningen. Resultaten visade att bältesanvändningen ökade 
efter den utdelade uppmaningen från busschauffören, men att skillnaden i antalet 
bältesanvändande passagerare inte var signifikant (p = .063). 

Experimentgrupp 3 – Humoristisk. Det var 29 passagerare som observerades. Det var 13 
personer som hade på sig säkerhetsbälte innan uppmaningen och det var 18 personer som 
hade på sig säkerhetsbälte efter uppmaningen. Resultaten visade att bältesanvändningen ökade 
efter den utdelade uppmaningen från busschauffören, men att skillnaden i antalet 
bältesanvändande passagerare inte var signifikant (p = .063). 

Kontrollgruppen. Det var 30 passagerare som observerades. Det var 10 personer som 
hade på sig säkerhetsbälte vid observationen. 
 
 
Finns det en särskild åldersgrupp vars bältesanvändningsfrekvens är högre än andra 
åldersgruppers vid resor med kollektiv busstrafik? 
 
Intervjuerna med passagerarna rörande deras bältesanvändning inom kollektivtrafik vid de 
fyra undersökningstillfällena gav ett kvantitativt resultat till undersökningen.  Intervjuerna 
innehöll passagerarnas bältesanvändning i kontrollgruppen och bältesanvändningen efter 
utdelade uppmaningar i experimentgrupperna samt i vilken ålder passagerarna som 
intervjuades var. I figur 3 redovisas mellan vilka åldrar bältesanvändningen var störst 
respektive minst utifrån de sammanslagna intervjutillfällena. I figuren kan man se att 
majoriteten av passagerarna som inte använde säkerhetsbälte var mellan åldrarna 22 till 38 år, 
med en median på 31 år. Den äldste som inte använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena var 
55 år och den yngsta var 18 år. Man kan se att majoriteten av passagerarna som använde 
säkerhetsbälte vid resorna var mellan åldrarna 26 till 54 år, med en median på 43.5 år. Den 
äldste som använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena var 62 år och den yngsta var 18 år. 
 

 
 
Figur 3. Åldersfördelning av användande och inte användande av säkerhetsbälten. 
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Det gjordes ett oberoende t-test av bältesanvändning och ålder som två variablerna ifrån de 
sammanslagna intervjugrupperna. Resultaten visade att det var en signifikant ålderskillnad 
inom bältesanvändningen vid de sammanslagna intervjutillfällena (p = .030). 
 
 
Är det skillnad mellan kvinnors och mäns bältesanvändningsfrekvens under resor med 
kollektivtrafik? 
 
Intervjuerna med passagerarna rörande deras bältesanvändning inom kollektivtrafik vid de 
fyra undersökningstillfällena gav ett kvantitativt resultat till undersökningen.  Intervjuerna 
innehöll passagerarnas bältesanvändning i kontrollgruppen och bältesanvändningen efter 
utdelade uppmaningar i experimentgrupperna samt vilket kön intervjupersonerna var av. Det 
var lika många män som kvinnor som använde säkerhetsbälte vid sammanslagning av 
intervjutillfällena, men bland kvinnorna var det procentuellt fler som använde säkerhetsbälte 
då det var färre kvinnor än män som intervjuades. Det var 19 kvinnor som intervjuades och 12 
av dessa använde säkerhetsbälte, vilket är 63% av de intervjuade kvinnorna. Det var 21 män 
som intervjuades och 12 av dessa använde säkerhetsbälte, vilket är 57% av de intervjuade 
männen. Det gjordes ett Chi-två test av männens och kvinnors bältesanvändning som två 
variabler ifrån de sammanslagna intervjugrupperna. Testet påvisade att det inte fanns något 
signifikant samband mellan kön och bältesanvändning från de sammanslagna 
intervjutillfällena (p = .698). 
 
 
Finns det en skillnad mellan vanan att använda säkerhetsbälte vid färd med 
kollektivtrafik och den aktuella bältesanvändningen vid undersökningstillfällena efter 
utdelad uppmaning? 
 
Intervjuerna med passagerarna rörande deras bältesanvändning inom kollektivtrafik vid de 
fyra undersökningstillfällena gav ytterligare kvantitativa resultat till undersökningen, då de 
innehöll passagerarnas bältesanvändning vid det aktuella tillfället och deras vana att använda 
säkerhetsbälte vid färd med kollektivtrafik. I figur 4 redovisas skillnaden mellan den aktuella 
bältesanvändningen och passagerarnas vana att använda säkerhetsbälte vid färd med kollektiv 
busstrafik. Det var 40 passagerare som svarade på intervjufrågorna, men av dessa gav 12 
passagerare otydliga svar rörande sin vana att använda säkerhetsbälte och därmed användes 
inte dessa data vid jämförelsen. I figur 4 visas det att det var 19 personer som använde 
säkerhetsbälte vid intervjutillfällena, men att bara 16 av dessa hade för vana att göra det.  
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Figur 4. Jämförelse mellan den aktuella bältesanvändningen och passagerarnas vana 
att använda säkerhetsbälte. 
 
 
Det gjordes ett signifikanstest med den aktuella bältesanvändningen och vanan att använda 
säkerhetsbälte som variabler ifrån de sammanslagna intervjugrupperna. Testet påvisade att det 
inte fanns en signifikant skillnad mellan den aktuella bältesanvändningen och vanan att 
använda säkerhetsbälte (p = .250).  

 
 

Innehållsanalys av intervjuerna 
 

Utifrån innehållsanalysen av deltagarnas svar i intervjuerna blev det ett kvalitativt resultat, 
som delades in i fem innehållskategorier. Dessa fem innehållskategorier var vana, påverkan, 
auktoritärt, personligt utrymme och risk. Varje innehållskategori togs upp vid varje 
undersökningstillfälle, förutom i experimentgrupp 1 där innehållskategorierna påverkan och 
auktoritärt inte togs upp av passagerarna. 

Vana. En del av de ämnen som togs upp var uppväxt, brukar ta på sig, om det finns, vana 
och reflex. Dessa ord är ämnen inom innehållskategorin vana. Exempelvis sa en kvinna som 
uppgav sig alltid använda säkerhetsbälte vid färd med kollektiv busstrafik i experimentgrupp 
2 att ”Ja, det är väl av vana”. 

Påverkan. En del av de ämnen som togs upp var tillsägelse, påminnelse och uppmaning. 
Dessa ord är ämnen inom innehållskategorin påverkan. Exempelvis sa en man som uppgav sig 
inte ha för vana att använda säkerhetsbälte vid färd med kollektiv busstrafik, men som hade 
det vid intervjutillfället i experimentgrupp 2 att ”Chauffören bad mig om det” 

Auktoritärt. En del av de ämnen som togs upp var lag, polis och kontroller. Dessa ord är 
ämnen inom innehållskategorin auktoritärt. Exempelvis sa en man som uppgav sig alltid 
använda säkerhetsbälte vid färd med kollektiv busstrafik nuförtiden i experimentgrupp 2 att 
”Det är ju lag på det”. 

Personligt utrymme. En del av de ämnen som togs upp var trångt, obekväm, inkräkta på 
andras utrymme och flexibel. Dessa ord är ämnen inom innehållskategorin personligt 
utrymme. Exempelvis sa en kvinna som uppgav sig inte ha för vana att använda 
säkerhetsbälte vid färd med kollektiv busstrafik, men som hade det vid intervjutillfället i 
experimentgrupp 2 att ”… Sitter man bredvid någon så kanske man inte vill knö sig in”. 

Risk. En del av de ämnen som togs upp var olycka, säkerhet, yttre omständigheter och 
riskbedömning. Dessa ord är ämnen inom innehållskategorin risk. Exempelvis sa en kvinna 
som uppgav sig inte ha för vana att använda säkerhetsbälte vid färd med kollektiv busstrafik 
och som inte hade det vid intervjutillfället i kontrollgruppen att ”Känner mig tryggare i buss 
än i bil. Man kan ju krocka ändå, men vid en frontalkrock tror jag inte vi skadar oss så 
mycket”. 

 
 

Diskussion 
 
Kan en auktoritär person psykologiskt påverka en passagerares bältesanvändning vid 
färd med kollektivtrafik med hjälp av en neutral, påtryckande eller humoristisk 
uppmaning? 
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Vid granskning av resultatet om en uppmaning kan påverka passagerare till att använda 
säkerhetsbälte vid färd med kollektiv busstrafik framgår det att den neutrala uppmaningen vid 
experimenttillfälle 1 inte hade någon effekt på bältesanvändningen, men att 
bältesanvändningen ökade lite efter att den påtryckande och den humoristiska uppmaningen 
hade utdelats vid experimenttillfälle 2 och 3.  

Experimenttillfälle 1. Efter att den neutrala uppmaningen utdelats av busschauffören 
observerades det ingen skillnad inom bältesanvändningen på bussen, se figurer 1 och 2. 
Uppmaningen grundades i Youngs m.fl. (2008) resultat om att ett varningsmeddelande 
rörande bältesanvändning borde vara tydligt, koncist och fånga intresset hos den avsedda 
resenären samt inte vara för irriterande för denne. Att den neutrala uppmaningen inte 
påverkade bältesanvändningen vid experimenttillfället kan bero på uppmaningens utformning, 
då den kanske inte var tillräckligt intresseframkallade för att passagerarna skulle lyssna och ta 
åt sig av informationen. Anledningen till den oförändrade bältesanvändningen kan även vara 
att passagerarna inte kunde se den direkta vinsten med att använda säkerhetsbälte (Chapman, 
m.fl., 2001; Jeffery, 1989; Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson, & Loftus, 2009) på grund 
av utebliven motivering till varför säkerhetsbältet ska användas, enligt Okamura m.fl. (2012). 
Med andledning av att resultatet från observationerna inte var signifikant kan den oförändrade 
bältesanvändningen likväl bero på slumpen eller andra påverkande faktorer, som på den 
utdelade uppmaningen. 

Experimenttillfälle 2. Bältesanvändningen på bussen ökade lite efter att busschauffören 
hade utdelat den påtryckande uppmaningen vid experimenttillfälle 2, se figurer 1 och 2. Att 
det gavs en motivering till varför passagerarna skulle använda säkerhetsbälte under färden kan 
ha varit bidragande i ökningen (Okamura, m.fl., 2012), men det kan även ha varit argumenten 
rörande eventuella utkomster vid olyckor som påverkade passagerarna till att använda 
säkerhetsbälte (Sheeran, m.fl., 2014). Anledningen till att ökningen av bältesanvändningen på 
bussen var liten kan vara att informationsmeddelandet var för långt och att passagerare då 
tappade intresset för att lyssna på uppmaningen (Young, m.fl., 2008). Passagerarna kan 
eventuellt ha ignorerat meddelandet trots att det var effektivt (Weinstein, m.fl., 1986). 
Uppmaningen kan likaså ha påverkat passagerarna till att inte använda säkerhetsbälte under 
färden, då den har fått dem att känna sig hjälplösa i situationen på grund av att de själva inte 
kan påverka om en olycka inträffar eller inte (Van der Pligt, 1996). Passagerarna kan även ha 
bildat en negativ syn av busschauffören på grund av den påtryckande uppmaningen och därför 
valt att inte använda säkerhetsbälte (French, & Raven, 1959). Med andledning av att resultatet 
från observationerna inte var signifikant kan den ökade bältesanvändningen likväl bero på 
slumpen eller andra påverkande faktorer, som på den utdelade uppmaningen. 

Experimenttillfälle 3. Efter att den humoristiska uppmaningen utdelats av 
busschauffören observerades det en liten ökning inom bältesanvändningen på bussen, se 
figurer 1 och 2. Enligt Strick m.fl. (2009) leder troligen användandet av humor vid 
informationsutdelning till att människor blir mer motiverade till att lyssna på uppmaningen. 
Humor kan bidra till att en positiv bild skapas av säkerhetsbältesanvändning vid färd med 
kollektiv busstrafik, men humor kan sannolikt inte ändra på en redan existerande negativ 
uppfattning hos passagerare (Strick, m.fl., 2009; Strick, m.fl., 2012). Att ett skämt upprepas 
flera gånger behöver inte innebära att uppmaningen uppfattas som mindre roligt. Den blir 
troligtvis bara mindre roande för passagerarna, enligt Gavanski (1986). Anledningen till att 
ökningen av bältesanvändningen på bussen var liten kan vara att informationsmeddelandet var 
för långt och att passagerare då tappade intresset för att lyssna på uppmaningen från 
busschauffören (Young, m.fl., 2008). Det kan eventuellt ha varit att passagerarna ignorerade 
meddelandet trots att det var effektivt (Weinstein, m.fl., 1986). Med andledning av att 
resultatet från observationerna inte var signifikant kan den ökade bältesanvändningen likväl 
bero på slumpen eller andra påverkande faktorer, som på den utdelade uppmaningen. 
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Experimentbetingelserna hade ingen signifikant effekt på bältesanvändningen, vilket 
påvisar att noll-hypotesen bibehålls. Chapmans m.fl. (2001) resultat åsyftar att det inte bara är 
en påverkande faktor som avgör en persons val och Browns, Clasens och Eichers (1986) 
resultat indikerar på att människor tar till sig information på olika sätt, vilket kan göra att 
endast en form av uppmaning kan vara otillräcklig i en större folkgrupp.  
 

  
Finns det en särskild åldersgrupp vars bältesanvändningsfrekvens är högre än andra 
åldersgruppers vid resor med kollektiv busstrafik? 

 
Majoriteten av passagerarna som inte använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena var mellan 
22 och 38 år. Majoriteten av passagerarna som använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena 
var mellan 26 och 54 år. Trots att resultaten var signifikanta överlappade de två 
åldersgrupperna varandra mellan åldrarna 26 och 38 år. Detta påvisar att det vid 
intervjutillfällena var passagerarna mellan 22 och 25 år som använde säkerhetsbälte minst och 
att det var passagerare mellan 38 och 54 år som använde säkerhetsbälte mest. Enligt Fischer, 
Greitemeyer, Kastenmüller, Vogrincic och Sauer (2011) är människor mer risktagande i unga 
år än senare i livet och Ajzens (2001) resultat indikerar på att det är svårare att påverka 
personer i medelåldern, då dessa oftast har starkare åsikter och äldre vanor än yngre 
människor. Att resultaten var signifikanta kan bero på andra påverkande faktorer som 
exempelvis åldersfördelningen och mängden deltagare. Signifikant åldersskillnad leder 
emellertid till att noll-hypotesen kan förkastas. 
 
 
Är det skillnad mellan kvinnors och mäns bältesanvändningsfrekvens under resor med 
kollektivtrafik? 

 
Resultaten visade på att kvinnor använde säkerhetsbälten mer frekvent än män, men detta var 
inte signifikant. Hakes och Kip Viscusis (2007)  samt Molnars m.fl. (2012) resultat indikerade 
att det var en signifikant skillnad i att kvinnors bältesanvändningsfrekvens var högre än 
männens vid deras undersökningar. Det kan vara att män i allmänhet är mer risktagande än 
kvinnor, enligt Hakes och Kip Viscusi samt Fischer m.fl. (2011). Resultatet i denna studie 
rörande kvinnors respektive mäns bältesanvändning var inte signifikant, vilket delvis kan bero 
på att för få deltagare intervjuades. Noll-hypotesen får bibehållas. 
 

 
Finns det en skillnad mellan vanan att använda säkerhetsbälte vid färd med 
kollektivtrafik och den aktuella bältesanvändningen vid undersökningstillfällena efter 
utdelad uppmaning? 

 
Resultaten rörande skillnaden mellan den aktuella bältesanvändningen och vanan att använda 
säkerhetsbälte vid färd med kollektivtrafik var inte av signifikans. Det kan bero på att 
majoriteten av dem som använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena redan hade det som 
vana och de som uppgav att de inte brukade använda säkerhetsbälte hade det beteendet som 
vana, vilket gjorde att skillnaden mellan den aktuella bältesanvändningen och vanan att 
använda säkerhetsbälte blev relativt liten. Resultatet kan även bero på slumpen eller andra 
påverkande faktorer, som uppmaningar från chauffören. Noll-hypotesen får bibehållas. Enligt 
Ajzen (2001) kan man skapa en vana genom att upprepa ett beteende många gånger. Vanan 
att inte använda säkerhetsbälte kan vara grundad i en negativ attityd till bältesanvändning. En 
negativ attityd kan ha skapats genom att personer uppfattar säkerhetsbältet som 
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rörelsehindrande och/eller kvävande vid användning. Detta kan relatera i att människor följer 
vanan att inte använda säkerhetsbältet och ignorerar påverkningar utifrån (Gras, m.fl., 2007; 
Şimşekoğlu, & Lajunen, 2008).  
  

 
Intervjuerna 

 
Det togs fram 5 innehållskategorier från resultatet av intervjuerna som var betydande i 
passagerarnas beslut om bältesanvändning. Enligt Chapman m.fl. (2001) är det inte bara en 
påverkande faktor, utan flera som styr människors beslutsfattande rörande beteende.  

Vana. Av de 24 personer som använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena berättade 
mer än hälften att deras bältesanvändning helt eller delvis berodde på vana. Av de 16 personer 
som inte använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena berättade nästan alla att de inte hade 
rutinen eller vanan att använda säkerhetsbälte vid färd med kollektivtrafik, men flera nämnde 
att det är viktigt att ha den vanan att använda säkerhetsbälte. Jefferys (1989) resultat 
indikerade att även om en persons uppfattning och inställning till något ändras betyder inte 
det att denne kommer ändra sina gamla vanor. Det kan även vara svårt att få människor att se 
risker med sina gamla vanor (Jeffery, 1989; Ajzen, 2001). 

Påverkan. Av de 24 personer som använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena 
berättade några av dessa att deras bältesanvändning helt eller delvis berodde på 
busschaufförens uppmaning eller på påminnelse från någon annan resenär. Av de 16 personer 
som inte använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena berättade några få att de hade uppfattat 
busschaufförens uppmaning, men följde den inte. En av dessa ville ha andra sorters 
uppmaningar exempelvis fler skyltar och en annan berättade att om denne såg någon annan 
resenär ta på sig säkerhetsbälte skulle denne göra detsamma. Enligt Burger (2009) räcker det 
med att en person börjar med ett beteende, för att andra ska känna att den sortens beteende är 
tillåtet.  Burgers resultat visar även att förändringar och påverkningar helst ska göras i små 
steg då man vill förändra någons beteende. Små förändringar i beteendet behöver inte 
uppfattas som kostsamma för personen, som då kan tycka att de vinner mer på att ändra sitt 
beteende än vad de förlorar på det (Sheeran, m.fl., 2014). 

Auktoritärt. Av de 24 personer som använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena 
berättade några få att deras bältesanvändning helt eller delvis berodde på att det var lag på att 
använda säkerhetsbälte vid färd med kollektiv busstrafik. Av de 16 personer som inte använde 
säkerhetsbälte vid intervjutillfällena berättade några att det borde vara hårdare krav på och fler 
kontroller av bältesanvändningen, vilket skulle motivera dem till att använda säkerhetsbältet 
oftare. Att det skapas lagar rörande bältesanvändning kan vara en påverkande faktor till 
ökning inom bältesanvändning (Weinstein, m.fl., 1986; Harper, Strumpf, Burris, Smith, & 
Lynch, 2014; Houston, & Richardson, 2007; Chaudhary, m.fl., 2004; Calisir & Letho, 2002). 
Jonahs m.fl. (1982) resultat indikerar emellertid att lagar troligtvis inte är tillräckligt, utan att 
det kan behövas någon form av bestraffning för att direktiven ska följas. Vetskapen om att det 
genomförs kontroller och att felaktigt beteende leder till böter kan öka bältesanvändningen, 
enligt Molnar m.fl. (2012) samt Hayden (1989). Införande av lagar och kontroller ökar 
troligtvis bältesanvändningen i början. Med tiden kan det emellertid komma bli en vana för 
passagerarna och bältesanvändningen kommer troligen minska igen, men inte gå tillbaka till 
den ursprungliga användningen (Hayden, 1989; Jonah, m.fl., 1982). Personer som däremot 
har fått böter vid tidigare tillfällen kan komma att låta bli att använda säkerhetsbälte även i 
framtiden, enligt Okamura m.fl. (2012). 

Personligt utrymme. Av de 24 personer som använde säkerhetsbälte vid 
intervjutillfällena berättade en av dessa att dennes bältesanvändning delvis blev negativt 
påverkat av att säkerhetsbältet höll fast denne för hårt i sätet. Personen skulle gärna velat ha 
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ett flexiblare säkerhetsbälte, som var smidigare att använda. Av de 16 personer som inte 
använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena berättade några att deras bältesanvändning helt 
eller delvis blev påverkat av att det var trångt i sätena, man ville inte inkräkta på andras 
utrymme och de ansåg säkerhetsbältena vara obekväma samt osmidiga. Personer kan komma 
att överväga för och nackdelar med ett beteende och sedan agera utifrån den framtagna 
slutsatsen (French, & Raven, 1959), exempelvis vid valet om att använda säkerhetsbälte eller 
inte kan passagerare välja bort användningen på grund av att säkerhetsbältet är obekvämt 
(Weinstein, m.fl., 1986). 

Risk. Av de 24 personer som använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena berättade 
några att deras bältesanvändning helt eller delvis berodde på att de ville känna sig säkra under 
färden och en svarade att denne hade varit med i en bilolycka där säkerhetsbältet räddade 
dennes liv. Av de 16 personer som inte använde säkerhetsbälte vid intervjutillfällena berättade 
hälften av dessa att de bland annat inte uppfattade det som lika riskfyllt att färdas med buss 
som med bil, några sa att de kände sig säkrare på grund av det fina vädret och det bra väglaget 
samt att några berättade att de inte trodde sig kunna komma till särskilt stor skada vid en 
eventuell olycka vid färd med kollektiv busstrafik. Användandet av säkerhetsbältet kan fallera 
på grund av att människor inte värderar risken för att en olycka kan inträffa tillräckligt högt, 
enligt French och Raven (1959). Två av personerna sa emellertid i intervjuerna att om de vara 
med i en olycka skulle de troligtvis börja använda säkerhetsbälte efter det. Att säkerhetsbälte 
finns att tillgå på bussen kan stärka riskuppfattningen hos passagerare om att en olycka kan 
inträffa (Ajzen, 2001).  

Vidare forskning kan genomföras inom påtryckande och humoristiska uppmaningar, då 
förändringar kunde ses i resultaten även om de i denna studie inte var av signifikans. 
Undersökningarna bör emellertid göras med fler mättillfällen och med fler deltagare. En 
oegentlighet som kan ha påverkat utkomsten i denna studie var att vid två av de åtta 
undersökningstillfällena genomfördes på en dag mellan två helgdagar, vilket kan vara en 
anledning till att det blev ett stort bortfall i antalet passagerare på resorna. Det kan göras 
vidare forskning rörande om uppmaningar vid varje busshållplats skulle uppmuntra 
bältesanvändningen ännu mer eller om det skulle komma att bli ett irriterande moment för 
passagerarna. Att ha samma busschaufför som medverkar vid samtliga experimenttillfällen 
skulle kunna vara av intresse i framtida forskning, då det kan höja validiteten i forskningen 
genom att olika personligheter undviks vid utdelandet av uppmaningar.  Jämförelser mellan 
kvinnliga och manliga chaufförers möjligheter till påverkan kan även det vara av intresse att 
undersöka. Att göra vidare forskning rörande mäns respektive kvinnors bältesanvändning 
inom kollektivtrafiken är av intresse, då tidigare forskning visar på skillnad i könens 
risktagande och i denna undersökning kunde en liten skillnad betraktas i resultaten även om 
det inte var av signifikans.  
 
 
Slutsats  
 
I intervjuerna lyftes det fram att uppmaningar från busschauffören skulle kunna påverka 
passagerares bältesanvändning positivt inom kollektivtrafiken, men i studiens undersökning 
av detta blev det ingen signifikant skillnad mellan bältesanvändning före och efter att en 
uppmaning hade utdelats i experimentgrupperna. Från intervjuerna framgick det likaså att 
bekvämare och flexiblare säkerhetsbälten troligen skulle öka bältesanvändningen bland 
passagerare. Eftersom bältesanvändningen bland unga passagerare verkar vara mindre än 
bland äldre passagerare bör fokus läggas på att uppmana dessa till att använda säkerhetsbältet. 
Att få människor att använda säkerhetsbälte utifrån vana kan troligen komma att öka 
bältesanvändningen bland passagerare.  
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Appendix I 
 
Intervjuguide 

 
Vi studerar på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi är studenter på Human Factors programmet, 
där vi läser till att bli tekniska beteendevetare med inriktning på säkerhet och risk. Just nu 
utför vi en studie med syftet att ta reda på hur frekvent bältesanvändningen är bland resenärer 
inom kollektiv busstrafik. 

Skulle du vilja vara med i vår undersökning och svara på några frågor? (Om inte ställs 
endast följdfrågan: varför?) Dina svar kommer vara anonyma. Du kan välja att inte svara på 
någon av frågorna och när som helst avbryta intervjun.  
 
Frågor 

 
1. Hur gammal är du? (Anteckna även kön utifrån egen observation) 
(Sakfråga; Frågans syfte är att se om det finns en åldersgrupp vars bältesanvändningsfrekvens 
är högre än andra åldersgruppers vid resor med kollektiv busstrafik och för att se om 
deltagaren är över 15 år gammal) 

 
2. Hur ofta åker du med den här busslinjen? 
(Sakfråga; Frågans syfte är att se om det finns korrelation mellan vanan att resa med 
busslinjen och betingelsens effekt till bältesanvändning i de fyra olika 
undersökningsgrupperna) 

 
3. Mellan vilka hållplatser reser du idag? 
(Sakfråga; Frågans syfte är att se om det finns korrelation mellan resesträckan och 
betingelsens effekt till bältesanvändning i de fyra olika undersökningsgrupperna) 

 
4. Har du säkerhetsbälte på dig nu? 
(Sakfråga; Frågans syfte är att kontrollera att undersökarnas observation av 
bältesanvändningen för personen är korrekt) 

 
5. Använder du vanligtvis säkerhetsbälte när du åker med kollektivtrafik? 
(Sakfråga; Frågans syfte är att få en inblick i deltagarens egen uppfattning om sin 
bältesanvändning vid resa med kollektivtrafik) 

 
6. Vad fick dig att använda/inte använda säkerhetsbältet under denna resa? 
(Attitydfråga; Frågans syfte är att se om deltagarens motivation till sin bältesanvändning 
under resan kan styrka vår hypotes om att det går att psykologiskt påverka en person i dennes 
bältesanvändning) 

 
7. Vad skulle kunna få dig att använda säkerhetsbältet oftare när du åker med 
kollektivtrafik? 
(Attitydfråga; Frågans syfte är att se om undersökningspersonen har egna idéer som kan 
förbättra bältesanvändningen inom kollektivtrafik samt om dessa stämmer överrens med 
undersökarnas hypotes om psykologisk påverkan)  
 
Tack för att du har deltagit i vår undersökning och hoppas du får en fortsatt trevlig resa.  
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Appendix II 
 

Debriefing information 
 
Tack för ditt deltagande! 
Du har varit bidragande i vår undersökning rörande bältesanvändning inom kollektivtrafik. 
Syftet är att ta reda på hur busschaufförer kan påverka passagerares bältesanvändning med 
olika sorters uppmaningar. Har ni några frågor eller andra funderingar, så kontakta gärna oss: 
 
Isabella Schön 
Issc0001@student.hv.se 
Human Factors 
Högskolan Väst i Trollhättan 
 
 

Jannika Tunefjord 
Jatu0001@student.hv.se 
Human Factors 
Högskolan Väst i Trollhättan 
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Appendix III 
 

Manus till deltagande busschaufförer 
 
 
Experimentgrupp – Neutrala betingelsen: 
 
Liknande neutral uppmaning ska utdelas av busschauffören vid varje busshållplats där det 
sker påstigning av resenärer. Uppmaningen ska ges via kommunikationssystemet när bussen 
är i rörelse igen. Busschauffören ska vara trevlig i tonen vid utdelande av uppmaningen. 
 
– Var vänliga och använd säkerhetsbälte under färden. 

 
 

Experimentgrupp – Påtryckande betingelsen: 
 

Liknande påtryckande uppmaning ska utdelas av busschauffören vid varje busshållplats där 
det sker påstigning av resenärer. Uppmaningen ska ges via kommunikationssystemet när 
bussen är i rörelse igen. Busschauffören ska vara trevlig i tonen vid utdelande av 
uppmaningen. 

 
– Var vänliga och använd säkerhetsbälte under färden, då det är lag på att säkerhetsbältena 
används. Dessutom kan ni skada andra i bussen om ni inte är fastspända vid en eventuell 
olycka. 

 
 

Experimentgrupp – Humoristiska betingelsen: 
 

Liknande humoristisk uppmaning ska utdelas av busschauffören vid varje busshållplats där 
det sker påstigning av resenärer. Uppmaningen ska ges via kommunikationssystemet när 
bussen är i rörelse igen. Busschauffören ska vara trevlig och humoristisk i tonen vid utdelande 
av uppmaningen. 

 
– Var vänliga och använd säkerhetsbälte under färden, då jag föredrar att ni stannar kvar i 
sätena och inte flyger förbi mig vid en eventuell kraftigare inbromsning. 
 
 
Kontrollgrupp: 
 
Inga psykologiska uppmaningar får utdelas av busschauffören under färden. 
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