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Referat 

Syftet med detta projekt var att utveckla och utvärdera en cykelhjälmskampanj riktad till vanecyklister 

som (ännu) inte använder cykelhjälm. Utvecklingen av kampanjen har inspirerats av teorier kring 

kommunikation, beteendevetenskapliga teorier och mera specifikt på Theory of Planned Behaviour 

(TPB) och Transtheoretical Model of Change (TTM).  

Resultatet från utvärderingen, vilken genomfördes före och efter kampanjen, visade att en något högre 

andel visste hur mycket hjälmen reducerade skallskador även om skillnaden inte var signifikant. Detta 

innebär att filmerna som presenterade denna information delvis ökat deras kunskap. Målgruppen som i 

denna studie var de som inte använde cykelhjälm kände sig tryggare, klokare och de instämde också i 

högre grad än tidigare i påståendet att hjälmen skyddar huvudet. Att just dessa attityder påverkades 

kan mycket väl kopplas till huvudbudskapet i kampanjen vilket var ”Tänk på hjärnan när du cyklar” 

och att hjälmen hjälper till att skydda detta.  

En positiv förändring hade också skett med avseende på den subjektiva normen eftersom de i 

eftermätningen i högre grad än tidigare trodde att deras partner ansåg att det var viktigt att de använde 

hjälm. En något högre andel i eftermätningen hade också för avsikt att använda hjälm framöver även 

om denna skillnad inte var signifikant. I enkäten ingick även en fråga som mätte förändringsprocessen 

(TTM). Då endast målgruppen ingick i analysen visade resultaten att det skett en förskjutning i 

riktning mot förberedelse och ett ökat användande, vilket var ett av syftena med kampanjen.  

Användandet av både TPB och TTM visar på ett tydligt sätt behovet av att inte enbart fokusera på 

beteendet, eller i detta fall enbart intention, utan även utvärdera s.k. sekundära effekter (attityder, 

normer m m). Detta ger ytterligare stöd för argumentet att en kampanj inte räcker utan att man behöver 

arbeta långsiktigt.  

Analyserna av hur kampanjen mottogs visade att exponeringen var god och att innehållet var viktigt, 

trovärdigt och tydligt. Studien avslutas med en rad rekommendationer om hur kampanjer bör utformas 

och genomföras. 

Nyckelord 

Cykelhjälm, kampanj, påverkan, attityder, normer, Theory of planned behaviour, Transtheoretical 

model of change. 
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Abstract 

The aim of this project was to develop and evaluate a bicycle helmet campaign aimed at habitual 

cyclists, who are not normally using a helmet. The development of the campaign was inspired by 

theories about communication, behavioural science and more specifically, Theory of Planned Behavior 

(TPB) and Transtheoretical Model of Change (TTM).  

The results from the evaluation, which was carried out before and after the campaign, showed that a 

slightly higher proportion knew how much their helmet reduced head injuries, even if the difference 

was not significant. This meant that the films that presented this information only partially increased 

their knowledge. The target group, who did not wear a bicycle helmet, felt safer, wiser and they also 

agreed to a higher degree than before with the statement that the helmet protects the head. That these 

attitudes were influenced can very well be linked to the main message of the campaign, which was 

"Give your brain some thoughts when biking" and that a helmet helps to protect it.  

A positive change had also taken place with regard to subjective norm, because in the after study they 

thought to a greater extent than before that their partner considered it important that they use a helmet. 

A slightly larger proportion in the after-study intended to use a helmet in the future, even though this 

difference was not significant. The survey also included one question that measured the process of 

change (TTM). The results describing the target group showed that there had been a shift towards 

preparation and action, which was one of the aims of the campaign.  

The use of both TPB and TTM clearly shows the need not only to focus on the behaviour, or in this 

case only intention, but also to evaluate the so-called secondary effects (attitudes, norms, etc.). This 

also provides further support for the argument that a campaign is not enough and that it is necessary to 

work long-term.  

The analyses of how the campaign was received showed that the exposure was good and that the 

content was important, credible and clear. The study concludes with a series of recommendations on 

how campaigns should be designed and implemented. 

Keywords 

Cycle helmet, campaign, persuasion, attitudes, norms, Theory of planned behaviour, Transtheoretical 

model of change   
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Förord 

Rapporten som beskriver utveckling, implementering och utvärdering av en kampanj för att öka 

användningen av cykelhjälm bland vuxna pendlare är framtagen med ekonomiskt bidrag från 

Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och 

överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom 

rapportens ämnesområde. Sonja Forward har varit projektledare på VTI. Författarna vill rikta ett stort 

tack till referensgruppen men även till andra som deltagit i arbetet med att genomföra kampanjen.  

Linköping, september 2020 

Sonja Forward 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Att påverka vanecyklisternas hjälmanvändning - Utveckling och utvärdering av en 

cykelhjälmskampanj byggd på vetenskaplig grund. 

Sonja Forward (VTI), Inger Linderholm (Linderholmkonsulterna AB) och Per Henriksson (VTI). 

 

Det finns mycket som talar för att cykeltrafiken bör öka då den bidrar till bättre folkhälsa (Lorenzo, 

m.fl., 2020; Morales, m.fl., 2017; Saunders, m.fl., 2013). Om resor med cykel i högre utsträckning 

ersätter bilresor bidrar de också till en bättre miljö (Gerike, de Nazelle, Wittwer, & Parkin, 2019). 

Tyvärr finns det också en baksida eftersom många cyklister skadas och dödas i trafiken (Trafikanalys, 

2020; Trafikverket, 2018). För att ytterligare öka de positiva effekterna av cykling finns det därför ett 

behov av att minska olyckorna och de skador som uppkommer i samband med dessa. I enlighet med 

detta har Regeringskansliet (2017) tagit fram en nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik. En av 

flera åtgärder som lyfts fram i rapporten är ökad cykelhjälmsanvändning, eftersom den minskar risken 

för skallskador (Bambach, m.fl., 2013; Høye, 2018; Rizzi, Stigson & Kraft, 2013; Thompson, Rivara, 

Thompson, 2003). Tyvärr är det enligt NTF (2019) endast 48 procent som använder cykelhjälm vilket 

är betydligt lägre andel än det mål som Trafikverket (2019) fastställt på 70 procent.  

Syftet med denna studie var att utveckla och utvärdera en cykelhjälmskampanj riktad till vanecyklister 

som (ännu) inte använder hjälm. Utvecklingen av kampanjen bygger på beteendevetenskapliga teorier 

(Theory of Planned Behaviour och Transtheoretical Model of Change), samt en rad teorier inom det 

kommunikationsteoretiska forskningsfältet. Studien inleddes med en litteraturgenomgång och därefter 

av en kort webbundersökning och fokusgruppsdiskussioner. 

Resultatet från litteraturgenomgången visade att väldigt få studier undersökt vuxnas attityder till 

cykelhjälm. Istället har man framförallt fokuserat på hjälmanvändning bland barn och effekten av en 

hjälmlag. Den visade också att systematiska undersökningar av kampanjer som syftade till att öka den 

frivilliga hjälmanvändning var väldigt ovanliga.  

Resultaten från webbenkäten visade att de som inte använde hjälm i högre grad än andra ansåg att den 

var obekväm och att deras känsla av frihet minskade. De var inte heller lika övertygade om att risken 

för skallskada minskade om man använde hjälm. Liknande resultat presenterades i 

fokusgruppsdiskussionerna där enbart de som inte använde hjälm ingick. Här utvecklade man mera 

ingående varför hjälmen var obekväm. Enligt dem var den klumpig och för varm att bära på 

sommaren. Förutom detta verkade hjälmen var onödig eftersom risken att råka ut för en olycka ansågs 

vara väldigt liten, speciellt då de cyklade en kort sträcka.  

Med stöd av resultaten från ovanstående studier beslutades att kampanjens primära målgrupp skulle 

vara cyklister i åldern 30–50 år, som inte använder hjälm. Budskapet skulle vara såväl logiskt som 

emotionellt med inslag av humor. Den primära kanalen skulle vara digital och kampanjen skulle 

genomföras på större arbetsplatser. Kampanjen genomfördes slutligen på en arbetsplats i Karlskrona 

och ett köpcentrum i Kristianstad och utvärderades före och efter implementeringen. 

Kampanjen bestod av två filmer som utformades med hjälp av en väletablerad PR-byrå. Den ena 

filmen varade ungefär en minut. Den andra filmen var en stillbildsserie och två av bilderna förmedlade 

fakta om hur stor andel av olyckorna som skulle kunna reduceras om man använde hjälm samt andelen 

singelolyckor. Kampanjens huvudbudskap var ”Tänk på hjärnan när du cyklar”. Under tiden då 

filmerna visades besöktes arbetsplatsen och köpcentrat av forskningsgruppen. Syftet med detta besök 

var att demonstrera hjälmar och med hjälp av faktaunderlag berätta vad man bör tänka på då man 

köper en hjälm. De anställda i Karlskrona fick även chans att köpa en rabatterad hjälm i en närbelägen 

sportbutik.  
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Utvärderingen genomfördes med hjälp av en enkät som skickades ut före och efter kampanjen. Tyvärr 

blev svarsfrekvensen väldigt låg i Kristianstad vilket berodde på en rad olika omständigheter som inte 

projektteamet kunde påverka. Detta innebar att resultaten från utvärderingen huvudsakligen handlar 

om hur de anställda i Karlskrona svarade. Däremot kunde vi konstatera att försöket i Kristianstad gav 

oss viktiga lärdomar som kan vara av nytta i framtiden. 

Frågorna som ingick i före-mätningen utformades i enlighet med TPB och TTM. Resultatet från denna 

enkät visade i enlighet med webb-enkäten att frihet och bekvämlighet var två faktorer som talade emot 

hjälmanvändningen. Men det var intressant att notera att även om hjälmen var bekväm var det 

fortfarande inte speciellt troligt att de skulle använda hjälm. På det hela taget var de som inte använde 

hjälm mera skeptiska till nyttan och såg mer nackdelar än fördelar med användandet. Detta styrks 

också av att de till skillnad från hjälmanvändare inte ansåg att hjälmen skulle få dem att känna sig 

speciellt trygga eller kloka.  

TPB utvärderades med hjälp av en regressionsanalys och resultatet visade att modellen förklarade 71 

procent av deras avsikt att använda hjälm. Den faktor med det högsta förklaringsvärdet var upplevd 

känsla av kontroll, följt av subjektiv norm och kort därefter attityd. Detta innebar att de som använde 

hjälm upplevde färre hinder, utgick ifrån att deras närmaste ansåg att det var viktigt att de använde 

hjälm samt att attityden till hjälm var positiv. Förutom de faktorer som ingick i TPB lades 

demografiska faktorer (ålder och kön) och upplevelsen av risk in i steg 2. Resultatet visade att endast 

ålder bidrog till förklaringen av intention, även om den var liten, vilket innebar att de äldre använde 

hjälm i högre grad än de yngre.  

Efter kampanjen genomfördes en eftermätning där samma frågor som i före-mätningen ingick, men 

även frågor om den aktuella cykelhjälmskampanjen; exponering, huvudbudskapet, innehållet samt 

besöket från forskningsgruppen.  

Resultatet från efter-mätningen visade att en något högre andel visste hur mycket hjälmen reducerade 

skallskador även om skillnaden inte var signifikant. Detta innebär att filmerna som presenterade denna 

information ökat deras kunskap. 

Ett mycket viktigt syfte med denna studie var att undersöka om kampanjen lyckades påverka 

målgruppen i rätt riktning, dvs. de som inte använde cykelhjälm. Resultaten visade att så var fallet 

eftersom målgruppen kände sig tryggare, klokare och de instämde också i högre grad än tidigare med 

påståendet att hjälmen skyddar huvudet. Att just dessa attityder påverkades kan mycket väl kopplas till 

huvudbudskapet i kampanjen vilket var ”Tänk på hjärnan när du cyklar” och att hjälmen hjälper till 

att skydda detta.  

En positiv förändring hade också skett med avseende på den subjektiva normen eftersom målgruppen i 

eftermätningen i högre grad än tidigare trodde att deras partner ansåg att det var viktigt att de använde 

hjälm. En möjlig förklaring till detta kan var att den fick deltagarna att diskutera hjälmfrågan på 

hemmaplan. En något högre andel i efter-mätningen hade också för avsikt att använda hjälm framöver 

även om denna skillnad inte var signifikant.  

Förutom TPB ingick en fråga för att mäta förändringsprocessen i enlighet med teorin TTM. Resultatet 

från hela gruppen visade inte på några signifikanta skillnader före och efter med avseende på vilket 

steg i förändringsprocessen de befann sig. Däremot om man enbart undersökte gruppen som cyklade 

till arbetet och som aldrig använde hjälm (dvs. målgruppen) visade resultaten på en större effekt. I 

förstudien befann sig i princip alla på steg 1 och 2 medan samma andel i efterstudien var 78 procent. 

Detta innebär att det blivit en förskjutning i riktning mot förberedelse och ett ökat användande, vilket 

var ett av syftena med kampanjen.  

Användandet av både TPB och TTM visar på ett tydligt sätt att det är viktigt att inte enbart fokusera på 

beteendet, eller i detta fall enbart intention, utan även utvärdera s.k. sekundära effekter (t.ex. attityder 
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och normer). Detta ger också ytterligare stöd för argumentet att en kampanj inte räcker utan att man 

behöver arbeta långsiktigt (Delhomme, m.fl., 2009).  

Ett annat viktigt syfte med studien var att undersöka hur själva kampanjen mottogs. Resultaten visade 

att exponeringen var god eftersom majoriteten sett någon eller alla delar av filmerna. Resultaten visade 

också att en högre andel bland dem som cyklade till arbetet hade uppmärksammat den vilket var 

förväntat eftersom man tar till sig sådant som är relevant. 

Resultaten visade också att innehållet bedömdes vara viktigt, trovärdigt och tydligt, vilket kan förklara 

varför det fick så pass god effekt. Detta gällde oavsett om man använde hjälm eller inte, men 

målgruppen var något mer positiv. Huvudbudskapet i kampanjen fick också positiva omdömen. 

Som tidigare nämnts besöktes arbetsplatsen av forskargruppen och en viktig slutsats från detta möte 

var att det behövs mer information om vilken hjälm man ska köpa eftersom priset inte alltid är 

avgörande.  

Rekommendationer 

Baserat på resultatet från denna studie kan följande rekommenderas: 

1. Utgå ifrån teoretiska ramverk och tidigare forskning då det handlar om kampanjens upplägg 

och utvärdering. 

2. Välj ut en specifik målgrupp.  

3. Fokusera både på primära och sekundära mål. Primära - vilket beteende målgruppen ska 

anamma och sekundära - vilka faktorer som bidrar till beteendet, t.ex. kunskap attityder och 

normer.  

4. Basera budskapet på kartläggning och forskning, egen eller andras, om budskapsutformning 

samt det som påverkar målgruppen beteende.  

5. Om budskapet ämnar öka riskmedvetenheten bör det även innefatta hur stor chansen är att 

man själv ska drabbas och vad man kan göra för att undvika hotet. Det sistnämnda ska vara 

möjligt att genomföra.  

6. Budskapet bör uppfylla fyra kriterier: 1) skapa otillfredsställelse med det egna synsättet, 2) 

vara tydligt och klart, 3) trovärdigt och 4) attraktivt, det nya måste vara mer tilldragande än 

den gamla. Rekommendationer om vilken hjälm man bör välja kan öka värdet av kampanjen. 

7. Se till att undersökningspopulationen är tillräckligt stor, så att även subgruppers eventuella 

förändring kan analyseras. 

8. Planera och genomför utvärderingen som innehåller både primära och sekundära faktorer. 

Före och efter rekommenderas, om möjligt även några månader efter genomförandet av 

kampanjen för att undersöka den långsiktiga effekten. 

9. Sammanställ resultaten i en rapport som kan spridas till andra. Detta gäller oavsett vilken 

effekt kampanjen fått.  

10. Vid spridning av budskapet på en större arena, såsom ett köpcentrum, behövs stora resurser, 

såväl personella som monetära. Det är också av vikt att forskargruppen har direkt dialog med 

de berörda och att man kontaktar dem i god tid innan genomförandet av kampanjen. 

11. Öka informationen till kommunerna. Vissa kommuner vill inte påverka medborgarna att 

använda hjälm eftersom man tror att detta kan minska cyklingen. Därför behövs ytterligare 

information så att detta arbete inte motarbetas. 
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12. För att öka involveringen bland lokala aktörer, t.ex. cykelhandlare, skulle en 

informationsinsats riktad till dem och i samband med en kampanjinsats – vara en mycket god 

idé. 

Kom ihåg att en kampanj som ändrar exempelvis attityder men inte beteendet också är en 

lyckad kampanj. Förändring tar tid och i de flesta fall behöver man följa upp en kampanj. 

Långsiktighet är A och O då det handlar om beteendeförändring.  



VTI rapport 1057  15 

Summary 

Persuade habitual cyclists to use helmets – a scientific study developing and evaluating a bicycle 

helmet campaign. . 

Sonja Forward (VTI), Inger Linderholm (Linderholmkonsulterna AB) and Per Henriksson (VTI). 

 

There is much to suggest that bicycle traffic should increase, as it contributes to better public health 

(Lorenzo, et al., 2020; Morales et al., 2017; Saunders et al., 2013). If bicycle travel replaces car travel, 

it also contributes to a better environment (Gerike, de Nazelle, Wittwer, & Parkin, 2019). 

Unfortunately, there is also a downside because many cyclists are injured and killed in traffic 

(Trafikanalys, 2020; Trafikverket, 2018). In order to further increase the positive effects of cycling, 

there is therefore, a need to reduce accidents and injuries that occur in connection with them. In 

accordance with this, the Government Offices (2017) have developed a national strategy for increased 

and safer bicycle traffic. One of several measures was highlighted in the report is increased bicycle 

helmet use, as it reduces the risk of head injuries (Bambach, et.al., 2013; Høye, 2018; Rizzi, Stigson & 

Kraft, 2013; Thompson, et.al., 2003). Unfortunately, is it, according to NTF (2019), only 48 percent 

who use a bicycle helmet, which is significantly lower than the target set by the Swedish Transport 

Administration (2019) of 70 percent. 

The purpose of this study was to develop and evaluate a bicycle helmet campaign, aimed largely at 

habitual cyclists who do not currently wear a helmet. The development of the campaign is based on 

behavioural science theories (Theory of Planned Behavior and Transtheoretical Model of Change), as 

well as a number of theories in the field of communication. The study begins with a literature review 

followed by a short online survey and focus group discussions.  

The results from the literature review showed that very few studies examined adults' attitudes to 

bicycle helmets. Instead, the focus has primarily been on children and the effect of helmet legislation. 

It also showed that systematic studies of campaigns, aimed at increasing helmet use, through non-

compulsory means, were very unusual. 

The results from the online survey showed that those who did not use the helmet, to a greater extent 

than others, considered it uncomfortable and that it restricted their sense of freedom. They were also 

not as convinced that the risk of head injuries was reduced if a helmet was used. Similar results were 

presented in the focus group discussions, where only those who did not wear a helmet were included. 

Here they discussed, in some depth, why the helmet was uncomfortable. According to them, it was 

clumsy and too hot to wear in the summer. In addition to this, the helmet seemed unnecessary because 

the risk of having an accident was considered to be very small, especially when they cycled a short 

distance. 

Based on the results of the above studies, it was decided that the primary target group for the 

campaign would be cyclists aged 30-50 years, who do not wear a helmet. The message would be both 

logical and emotional, with elements of humour. The primary channel would be digital and the 

campaign would be implemented at larger workplaces. The campaign was finally carried out at a 

workplace in Karlskrona and a shopping centre in Kristianstad and evaluated before and after 

implementation. 

The campaign consisted of two films designed with the help of a well-established PR agency. One of 

the films lasted about a minute. The main message of the campaign was “Think of the brain when you 

ride a bike”. The second film was a series of still images, with two of the images conveyed facts about 

how large a proportion of accidents could be reduced if a helmet was used and the proportion of single 

accidents. During the campaign, when the films were still on display, the research group visited the 

workplace and the shopping centre. The purpose of this visit was to demonstrate helmets and with the 
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help of facts to inform them what to consider when buying a helmet. The employees in Karlskrona 

also got a chance to buy a discounted helmet at a nearby sports shop. 

The evaluation was carried out with the help of a questionnaire that was sent out before and after the 

campaign. Unfortunately, the response rate was very low in Kristianstad, which was due to a number 

of different circumstances that the project team could not influence. This meant that the results from 

the evaluation are mainly based on how the employees in Karlskrona responded. However, the 

experience from Kristianstad provided us with important lessons for the future. 

The questions included in the before study were designed in accordance with TPB and TTM. The 

results of this survey showed, in accordance with the web survey, that freedom and convenience were 

two factors that spoke against the use of helmets. It was also interesting to note that even though the 

helmet was regarded as comfortable, it was still not very likely that they would wear a helmet. In 

general, those who did not use helmets were more sceptical of the benefits and the disadvantages were 

greater than the advantages. Furthermore, and compared with helmet users the helmet did not make 

them to feel particularly safe or wise. 

TPB was evaluated using a ‘regression analysis’ and the results showed that the model explained 71 

percent of their intention to use a helmet. The factor with the highest explanatory value was perceived 

behavioural control, followed by subjective norm and shortly thereafter attitude. This meant that those 

who wear a helmet experience fewer barriers, assumed that significant others consider it important that 

they wear a helmet and that the attitude towards the helmet is positive. In addition to the factors 

included in TPB, demographic factors (age and gender) and the experience of risk were included in 

step 2. The results showed that only age contributed to the explanation of intention, even if it was 

small, which meant that the elderly wore helmets to a higher degree than the younger ones. 

After the campaign, a survey was carried out, which included the same questions as those in the before 

study but also questions about the campaign itself; exposure, the main message, the content and the 

visit from the research group. 

The results from the after study showed that a slightly larger proportion, but not significant, had 

increased their knowledge about how much the helmet reduced head injuries. This meant that the films 

that presented this information had made an impact. 

A very important aim of this study was to assess whether the campaign succeeded in influencing the 

target group in the right direction, i.e. those who did not wear a bicycle helmet. The results showed 

that this was the case, because the target group felt safer and wiser. They also agreed to a greater 

extent than before with the statement that the helmet protects the head. That these attitudes were 

influenced can very well be linked to the main message of the campaign, which was "Give your brain 

some thoughts when biking" and that a helmet helps to protect it. 

A positive change had also taken place with regard to subjective norm largely because in the after 

study they believed, to a broader extent than before, that their partner considered it important that they 

wear a helmet. One possible explanation for this may be that it made the participants discuss helmet 

use at home. A slightly higher proportion in the after study also intended to use a helmet in the future, 

even though this difference was not significant. 

In addition to TPB, one question was included to measure the process of change according to the TTM 

theory. The results from the whole group did not show any significant differences before and after 

with regard to which step in the change process they were. However, if only those who cycled to work 

and did not wear a helmet in the before study (i.e. the target group) was analysed then the results 

presented a greater effect. In the before study, almost everyone was on step 1 and 2, which can be 

compared with 78 percent in the after study. This meant that there has been a shift towards preparation 

and action, which was one of the aims of the campaign. 
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The use of both TPB and TTM clearly demonstrates the need to not only focus on the behavior, or in 

this case only intention, but also to evaluate the so-called secondary effects (attitudes, norms, etc.). 

This also provides further support for the argument that a campaign is not enough and that the work 

has to be long-term (Delhomme, et al., 2009). 

Another important purpose of the study was to investigate how the campaign itself was received. The 

results showed that the exposure was good, because the majority saw some or parts of the films. The 

results also showed that the exposure was greater amongst those who cycled to work. This was 

expected, because the message would have been more relevant for them. The results also showed that 

the content was regarded as; important, credible and clear, which may explain why it had such a good 

effect. This applied regardless of whether they wore a helmet or not, although the target group rated it 

slightly higher than others. The main message of the campaign also received positive reviews. As 

previously mentioned, the workplace was visited by the research group and an important conclusion 

from this meeting was that more information is needed about which helmet to buy, because the price is 

not always decisive. 

Recommendations 

Based on the results of this study, the following can be recommended: 

1. Base the structure and evaluation of the campaign on a theoretical frameworks and previous 

research. 

2. Select a specific target group. 

3. Focus on both primary and secondary goals. Primary - which behavior the target group should 

adopt and secondary - which factors contribute to the behavior, e.g. knowledge attitudes and 

norms. 

4. Base the message on research, own or others, regarding message design and what influences 

the target group's behavior. 

5. If the message intends to increase risk awareness, it should also include how likely it is that 

you will be affected and what you can do to avoid the threat. The latter must be possible to 

implement. 

6. The message should fulfil four criteria’s: 1) create dissatisfaction with their own beliefs, 2) be 

clear and consistent, 3) credible and 4) attractive, i.e. the new must be more attractive than the 

old. Recommendations about what helmet to buy can add value to the campaign. 

7. Ensure that the survey population is large enough so that any changes in subgroups can be 

analysed. 

8. Plan and conduct the evaluation which include both primary and secondary factors. Before 

and after is recommended, but if possible, also a few months after the end of the campaign to 

investigate the long-term effect. 

9. Compile the results in a report that can be disseminated to others. This applies regardless of 

the effect of the campaign. 

10. When spreading the message in a larger arena, such as a shopping centre, substantial resources 

are needed, both with personnel and monetary. It is also important that the research group has 

a direct dialogue with those concerned and that you make contacts well in advance. 

11. Increase the information to municipalities. Some municipalities do not want to influence 

citizens to wear helmets because it is believed that this can reduce cycling. Additional 

information is therefore needed, in order to avoid opposition which can thwart the work. 
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12. To increase the involvement of local actors, e.g. bicycle dealers, information targeting this 

group in connection with the campaign - would be a very good idea. 

Remember that a campaign that changes attitudes, but not behaviour, should also be considered as a 

successful campaign. Change takes time and in most cases it is necessary to conduct more than one 

campaign. Long-term perspective is a must when it comes to behavioural change. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Under 2019 omkom 15 cyklister i trafiken (Trafikanalys, 2020), 240 beräknas ha skadats mycket 

allvarligt och 2 100 skadades allvarligt (Trafikverket, 2018). För att minska antalet olyckor behövs en 

kombination av åtgärder, såsom lägre hastighet, någon form av aktiv motorhuv, automatisk nödbroms 

(AEB) (Ohlin, Strandroth, & Tingvall, 2017) och ett ökat fokus på drift och underhåll samt 

vägutformning (Niska, m.fl., 2013). I studien av Niska, m.fl. (2013), där cykelolyckor under perioden 

2007 till 2011 analyserades, fann man att 80 procent av dem var singelolyckor och hälften av dessa 

kunde relateras till bristande drift och underhåll samt vägutformning.  

I ovanstående två studier lyfter man även fram vikten av att använda cykelhjälm. Exempelvis fann 

Niska, m.fl. (2013) att endast en av 16 personer som avlidit hade använt cykelhjälm. Liknande resultat 

presenterades i en rapport från Transportstyrelsen (2012) där alla cyklister som avlidit eller skadats 

under 2012 analyserades. Resultaten visade att av 17 cyklister som dog var det 16 som inte använt 

någon hjälm (94 %), av de 405 svårt skadade saknade 300 hjälm (74 %) och av de 8 234 lindrigt 

skadade saknade 5 472 hjälm (66 %) (Transportstyrelsen, 2012). I en genomgång av 

obduktionsrapporter från perioden 2009–2016 hävdade man att 46 procent av cyklisterna som inte 

hade hjälm skulle ha överlevet om de haft en cykelhjälm på sig (Folksam, 2018). En viktig orsak till 

detta är att hjälmen minskar risken för skallskador. Uppskattningsvis minskar risken för allvarliga 

skallskador med mellan 60 och 88 procent om man använder cykelhjälm (Bambach, m.fl., 2013; 

Høye, 2018; Rizzi, Niska, m.fl., 2013; Stigson & Kraft, 2013; Thompson, Rivara, m.fl., 2003).  

I enlighet med nollvisionen och forskningen inom området fastställdes ett etappmål för år 2020 som 

innebar att användningen av cykelhjälm skulle vara 70 procent (Trafikverket, 2019). Observationer 

under 2019 visade att det skulle bli så gott som omöjligt att nå detta mål eftersom endast 48 procent 

använde hjälm (NTF, 2019). I samma undersökning kunde man även se att användningen varierade 

stort i landet. Den högsta andelen på 75 procent uppmättes i Stockholm och den lägsta i Kronoberg 

(27 %).  

Trots att det finns väldokumenterade studier som visar att cyklisters skade- och dödsrisk minskar om 

cykelhjälm används, har det framförts argument mot att använda cykelhjälm. Bland annat har man 

hävdat att cykelhjälmens minskade risk kompenseras med att man tar större risker i trafiken. Här lutar 

man sig mot teorier om risk, exempelvis riskhomeostasteorin, vilken hävdar att en person strävar efter 

att bibehålla en subjektivt sett optimal nivå av tolererad risk genom att öka eller minska den egna 

risken (Se Forward & Lewin, 2006). 

Vetenskapliga studier har genomförts för att undersöka om det finns stöd inom forskningen för detta 

argument. En sådan studie är Esmaeilikia, m.fl. (2019) som genomförde en noggrann analys av 23 

olika studier, som undersökte om hjälmanvändning ökade risktagning i trafiken (se även Olivier, 

Esmaeilikia, & Grzebieta, 2019). Av dessa studier fanns det arton som inte gav stöd åt teorin, tre som 

visade på blandade resultat och två som stödde teorin. De två som stödde teorin var av samma 

författare. Bland dem som inte gav något stöd fann tio att de som använde hjälm cyklade på ett säkrare 

sätt, snarare än tvärtom.  

En av studierna som visade på blandat resultat och som citerats många gånger som stöd för teorin är 

Messiah, m.fl., (2012). Enligt denna studie tog män som använde cykelhjälm större risker än de som 

inte använde hjälm. Både Esmaeilikia, m.fl. (2019) och Radun, m.fl. (2018) hävdar att denna studie 

har många brister och att den inte kan användas som stöd för teorin.  

Ett annat exempel på riskkompensation presenterades i en studie av Walker (2007) som fann att 

bilister körde närmare cyklisten om denne hade en hjälm. Denna studie har dock ifrågasatts och efter 

ytterligare analyser kunde man inte se någon effekt av hjälm. Däremot fann man att utformning av 
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gatan, hur nära cyklisten var till vägkanten och storlek på bil påverkade avståndet (Olivier & Walter, 

2013). 

Studier som däremot visat att cyklister inte tar större risker då de använder cykelhjälm är Fyhri, m.fl. 

(2018) och Rizzi, m.fl., (2013). I studien av Rizzi, m.fl., (2013) fann man att risken för att råka ut för 

en olycka om man använder hjälm inte var större.  

1.2. Projektets upplägg och syfte 

Denna rapport är en redovisning av utvecklingen och utvärderingen av en cykelhjälmskampanj riktad 

till vanecyklister som (ännu) inte använder cykelhjälm. Kampanjen, utveckling och utvärdering, 

bygger dels på teorier kring hur budskap bör utformas, var budskapen ska placeras samt hur de kan 

kombineras med andra åtgärder för att nå effekt, dels på beteendevetenskapliga teorier (Theory of 

Planned Behaviour och Transtheoretical Model of Change, (se vidare avsnitt 3). Syftet med hela 

projektet har varit att utveckla en kampanjmodell, som i framtiden ska kunna utnyttjas i större skala. I 

nedanstående figur beskrivs projektets olika delmoment. 

 

 

Figur 1. Beskrivning av projektets upplägg. 

Efterföljande rapport är indelad i sju olika kapitel. Det första kapitlet (kapitel 2) ger en teoretisk 

bakgrund till kampanjer och kampanjutformning. Det andra kapitlet (kapitel 3) beskriver de studier 

som låg till grund för utvecklingen av själva kampanjen och utvärderingen. Det tredje kapitlet 

(kapitel 4) handlar om utvecklingen av kampanjmaterialet och beskrivning av de platser där 

kampanjen genomfördes. I det fjärde kapitlet (kapitel 5) presenteras en fördjupad redogörelse av 

föremätningens resultat vilken ger en god inblick i vad som påverkar cyklister att både använda och 

inte använda cykelhjälm. Det femte kapitlet (kapitel 6) beskriver resultaten från föremätningen och 

eftermätningen och beskriver vilken effekt kampanjen fick i Karlskrona. Det sjätte kapitlet (kapitel 7) 

beskriver hur kampanjen genomfördes och utvärderades i Kristianstad. I det sjunde och sista kapitlet 

(kapitel 8) diskuteras resultaten från studien med hänvisningar till annan forskning. Detta kapitel 

avslutas med en konklusion och rekommendationer.   
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2. Hur och vad kan vi påverka? 

2.1. Vad är en kampanj? 

Ordet kampanj betyder ”intensiv verksamhet i syfte att påverka” (NE Ordbok, 1996). Ordet är känt i 

svenska språket sedan 1600-talets mitt och hade då betydelsen fälttåg. I modernare tid har ordet en mer 

kommersiell betydelse och metoderna att påverka har också blivit mer sofistikerade och mindre 

handgripliga. Även om kampanjer per definition bör innehålla fler än en aktivitet, är det trots allt så att 

de flesta kampanjinsatser är enstaka företeelser (se t.ex. Rogers, Everett & Storey, 1987). 

Kampanjer har under många år varit ett omdiskuterat område, inte minst på grund av undermålig 

planering, otydliga mål och uteblivna effekter (Elvik, 1995; Mendelsohn, 1973). Ett tidigt exempel 

från denna diskussion är den klassiska artikeln ”Why can´t you sell brotherhood like soap?” (Wiebe, 

1952 i Salmon, 1989), i vilken svårigheterna med att förändra attityder och beteenden diskuteras. I 

början av 1960-talet tog forskningen fart på allvar och begreppet social marketing definierades och 

kom att bli ett samlingsbegrepp för påverkansåtgärder i samhällsfrågor. Den amerikanske forskaren 

Kotler (1975) definierade begreppet (= kampanjen) som:  

“// the design, implementation, and control of programs seeking to increase the 

acceptability of a social idea or practice in the target group(s). It utilizes concepts of 

market segmentation, consumer research, idea configuration, communication, 

facilitation, incentives, and exchange theory to maximize target group response //” 

(Kotler 1975:283). 

Med utgångspunkt i tidigare definitioner av kampanj definierades trafiksäkerhetskampanjer 

som:  

”ett målmedvetet försök att informera, övertyga och motivera allmänheten (eller delar av 

allmänheten) för att ändra deras uppfattning och/eller beteende i syfte att förbättra 

trafiksäkerheten och med hjälp av organiserade kommunikationsaktiviteter i specifika 

medier, under en bestämd tidsperiod, ofta i kombination med andra 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder (övervakning, utbildning, lagstiftning, ett ökat personligt 

engagemang, belöningar osv.)” (Delhomme, m.fl., 2009).  

I enlighet med ovanstående definition har kommunikationskampanjer om trafiksäkerhet fem 

huvudsakliga målsättningar: 

1. att informera om ny eller ändrad lagstiftning 

2. att förbättra kunskapen och/eller medvetenheten om nya fordonsbaserade system, risker osv. 

och lämpliga förebyggande beteenden 

3. att förändra bakomliggande faktorer som man vet påverkar trafikanters beteende 

4. att förändra problembeteenden men i vissa fall även vidmakthålla det ”goda” beteendet som 

vittnar om ett säkerhetsmedvetande 

5. att minska antalet olyckor och skadeeffekt 

6. sett ur ett pragmatiskt perspektiv kan ett sjätte mål läggas till, som dock ofta anses 

underförstått: att informera trafikanter om att myndigheterna har identifierat riskfyllda 

trafikbeteenden och gjort det till en prioritering att begränsa dem 

På så sätt kan även trafiksäkerhetskampanjen främja myndigheternas trafiksäkerhetspolitik. 

Trafiksäkerhetskampanjer är ett exempel på så kallad social marketing som skiljer sig från traditionell 

(kommersiell) marknadsföring. I traditionell marknadsföring drar man nytta av de attityder och 

värderingar som människor redan har för att påverka deras beteende (sälja varor och tjänster). I social 
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marketing är ofta målet att förändra attityder och värderingar för att främja ett visst beteende, vilket 

generellt är svårare. Social marketing definieras av Andreasen (1995) som:  

“the application of commercial marketing technologies to the analysis, planning, 

execution and evaluation of program designed to influence the voluntary behaviour of 

target audiences in order to improve their personal welfare and that of society” 

(Andreasen, 1995).  

2.2. Trafiksäkerhetskampanjers effekt  

Ett mer mångfacetterat sätt att uppnå social kontroll, är de så kallade ”tre E:na”: engineering, 

enforcement och education. Engineering strävar efter förändring av den fysiska miljön, t.ex. 

hastighetsdämpande åtgärder, cirkulationsplatser, miljöanpassade genomfarter etc. Enforcement 

handlar mycket om polisens trafikövervakning men även kontroll genom regel- och lagförändringar 

samt olika belöningsåtgärder, t.ex. bilbälteslagen och rabatt på cykelhjälmar. Education, slutligen, 

arbetar med utbildning och information, t.ex. körkortsutbildningar, riskutbildningar, informations-

insatser till allmänheten för ökad hjälmanvändning etc. Det är dock viktigt att påpeka att var och en av 

dessa olika angreppssätt har svårt att nå fullgod effekt och bör därför samspela. Ofta krävs en 

kombination av flera aktiviteter (Paisley, 1989, Windahl & Signitzer, 1992). 

2.2.1. Lyckade kombinationsinsatser inom trafiksäkerhetsområdet 

Det finns många intressanta exempel på lyckade kombinationer inom trafiksäkerhetsområdet. Ett 

exempel är bilbälteskampanjen 1969, där en lagförändring gick hand i hand med en stor kampanj 

(OECD, 1993). Men, den största satsningen på information kopplad till trafiksäkerhet som Sverige 

genomfört var i samband med högertrafikomläggningen ”Dagen H”1. Denna massiva informations-

satsning var ju starkt kopplad såväl till fysiska förändringar av trafikmiljön (t.ex. ombyggnad av på- 

och avfarter och av cirkulationsplatser) som till själva lagförändringen. Inom området information 

genomfördes 26 000 intervjuer under perioden 1964 till 1967. En särskild arbetsgrupp inrättades med 

ansvar för detta arbete och deras budget var 30 miljoner kronor2. Budskapen spreds på många olika 

sätt (Tv, radio, massmedia, skyltar utefter vägarna och annonser). Förutom detta besökte man olika 

föreningar och särskilda ambassadörer tränades som i sin tur visade allmänheten hur man skulle bete 

sig som fotgängare (Thorslund, 1974).  

Resultaten utvärderades noggrant före, under och efter insatserna. Ett generellt resultat var att 

kunskapen ökat efter insatserna (Spolander, 1968). Ett annat viktigt resultat var att olyckorna och 

kaoset inte ökade som man tidigare befarat (Elofsson, 1968). En anledning som lyfts fram och som 

förklarar detta är informationen men också att en rad olika regler i trafiken infördes, t.ex avskaffandet 

av fri fart på landsvägar (Stockholmskällan, n.d).  

2.2.2. Den generella effekten av kampanjer 

På senare år har flera studier genomförts med syftet att kartlägga olika trafiksäkerhetskampanjers 

effekt. Vi har valt att lyfta fram tre större forskningsgenomgångar (dvs. metaanalyser) som innefattar 

studier från flera olika länder, däribland Sverige; Delhomme, m.fl., (1999), Vaa, m.fl., (2004) och 

Phillips, Ulleberg. & Vaa, (2009).  

 

1 Se även: https://www.bbc.com/worklife/article/20180417-a-thrilling-mission-to-get-the-swedish-to-change-

overnight 

2 Jämfört med dagens penningvärde motsvarar det 319 568 034 miljoner enligt scb.se/hitta-statistik/sverige-

i.siffror/prisomraknaren. 

https://www.bbc.com/worklife/article/20180417-a-thrilling-mission-to-get-the-swedish-to-change-overnight
https://www.bbc.com/worklife/article/20180417-a-thrilling-mission-to-get-the-swedish-to-change-overnight
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En metaanalys utförs vanligtvis på två nivåer: den första försöker fastställa den övergripande effekten, 

och den andra syftar till att identifiera faktorer som bidrar till denna effekt. Till exempel kan en 

minskning av olyckor vara den huvudsakliga totala effekten, och de bidragande faktorerna kan vara 

kampanjens tid och varaktighet. 

I studien av Delhomme, m.fl., (1999) ingick 35 studier vilka innefattade både en experimentgrupp och 

en kontrollgrupp. Totalt ingick 72 resultat. Av dessa var majoriteten (52) studier genomförda före och 

under kampanjen medan de övriga (20) omfattade både före- och efterstudier. Sammanfattningsvis 

visade resultaten att: 

• Under kampanjen reducerades antalet olyckor med 8,5 procent. Efter kampanjen 

reducerades antalet olyckor med närmare 15 procent. Förutom mediakampanjer berodde 

den totala effekten också på en rad olika åtgärder såsom trafikövervakning, lagändring 

och utbildningsprogram. 

• Kampanjer som kombinerades med trafikövervakning var mer effektiva än andra.   

• Kampanjer som utformades utifrån ett teoretiskt perspektiv var mer effektiva än andra. 

Utvärderingar av sådana kampanjer visar att olyckorna reducerades med 20 procent, 

medan kampanjer utan teoretisk grund endast reducerade olyckstalen med 3,5 procent.  

Denna metaanalys var ett första större försök att utvärdera effekten av trafiksäkerhetskampanjer. 

Under senare år har metoderna utvecklats och man tar nu hänsyn till flera effekter där bland annat så 

kallad publikationsbias ingår. Hypotesen är att de studier som publiceras oftare visar på bättre effekt 

än andra.  

Några år senare i projektet Infoeffekt genomfördes ytterligare analyser av den data som Delhomme, 

m.fl., (1999) samlat in. Denna gång tog man i enlighet med ovan även hänsyn till ytterligare faktorer 

som kunde påverka resultatet (Vaa, m.fl., 2004). Sammanfattningen från denna studie var att 

kampanjer som handlade om alkohol och bilkörning reducerade olyckorna med 14 procent. Kampanjer 

med ett tema reducerade olyckorna med i snitt 10 procent. Kampanjer som även innehöll polis-

övervakning och utbildning reducerade olyckorna med 13 till 14 procent. Personlig kommunikation 

ökade effekten med närmare 40 procent. En kampanj som pågick under 200 dagar var mer effektiv än 

en som höll på längre. En kampanj, riktad till en specifik målgrupp, var också mer effektiv än en mera 

allmän. 

Resultaten från den tredje metaanalysen genomförd av Phillips, m.fl. (2009) visade att kampanjer inte 

enbart fungerar, de fungerar väldigt bra. Denna slutsats baserades på 182 studier från 14 olika länder 

de senaste 30 åren. I studien noterade man också att de inte hittade några utvärderingar under åren 

2008 till 2010. Resultaten visade bland annat att olyckorna minskade med 9 procent, hastigheter 

minskade med 6 procent och användningen av säkerhetsbälte ökade med 25 procent. Några av 

studierna undersökte även effekten av så kallade sekundära mål (dvs. sådant som avses påverka en 

förändring av attityder). Här fann man att riskuppfattningen ökade med 6 procent efter kampanjen.  

Andra resultat värda att nämna är, att i likhet med resultaten från Vaa, m.fl., (2004), fungerade 

kampanjer bättre om de innehöll direkt kommunikation med målgruppen (se vidare kapitel 5). Dessa 

resultat kan även jämföras med en mindre omfattande studie som visade att olyckorna minskade med 

allt från 0 till 49 procent och som också visade på en positiv effekt av personlig kommunikation (Elvik 

& Vaa, 2004). 

Man har under senare år även studerat hur hälsokampanjer kan utformas, lärdomar som även kan 

appliceras på trafiksäkerhetskampanjer. I en metaanalys som genomförts i Australien konstateras att 

det också är viktigt att komma ihåg att det finns stora likheter med kampanjer som har andra syften, 

till exempel att förbättra individers hälsa (Bailey & Wundersitz, 2019). Författarna konstaterade i en 

färsk litteraturgenomgång av sammanlagt 41 olika hälsokampanjer – förutom trafiksäkerhets-

kampanjer – att det finns ett antal grundbultar för kampanjens utformning, oavsett om de syftar till att 

förbättra hälsa eller säkerhet. Följande ”nycklar” skapar en god grund för kampanjens effekt: 
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1. grunda hela kampanjens upplägg – inklusive utvärderingen – på en teoretisk modell för 

beteendeförändring 

2. undersök populationens beteende flera gånger under kampanjen (t.ex. före och efter) 

3. se till att undersökningspopulationen är tillräckligt stor, så att även subgruppers 

eventuella förändring kan studeras 

4. kombinera gärna flera olika undersökningsmetoder, till exempel självrapporterat 

beteende och observationer 

5. identifiera olika faktorer som kan påverka kampanjens utfall; gör en riskanalys. 

Sammanfattningsvis kan man säga att forskningen visar att trafiksäkerhetskampanjer uppnår en större 

effekt om den kombineras med andra åtgärder, är målgruppsinriktad och vilar på en teoretisk bas. 

Eftersom endast ett fåtal kampanjer genomförs på detta sätt är det viktigt att ha detta i åtanke då 

resultaten från meta-analyserna ska tolkas. Nedan beskriver vi de teorier som ingår i föreliggande 

studie och därefter mera utförligt hur en kampanj bör utformas. 

2.3. Teoretiska perspektiv på trafiksäkerhetskampanjer 

Vikten av att utgå ifrån ett teoretiskt perspektiv lyfts fram i ovanstående meta-analyser men även i 

andra studier (Delaney, Lough, Whelan, & Cameron, 2004). De menade också att kampanjen bör ha 

ett övertalande angreppsätt och att budskapet bör vara mer emotionellt än logiskt (se även avsnitt 

2.4.3. Effektiva budskap).  

2.3.1. Theory of Planned Behaviour  

Intresset för attitydstudier härrör ifrån uppfattningen att attityder påverkar beteendet. och att det 

därmed kan förutsäga framtida handlingar. Men för att uppnå en god förbindelse mellan attityd och 

handling bör man gå systematisk tillväga och som vägledning använda en utarbetad teori. Studier där 

teoretiska modeller använts har visat att förklaringen av beteendet ökar om man introducerar fler 

faktorer.  

En teori som först utvecklades av Fishbein och Ajzen (1975) och sedan vidareutvecklades av Ajzen 

(1991) heter ”Theory of Planned Behaviour” (TPB). Denna modell inkluderar förutom attityd även 

subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll. En beskrivning av denna teori finns representerad i 

följande modell. 
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Figur 2. Theory of planned behaviour, Ajzen (1991).  

Modellen beskriver individens intention att utföra en handling som i sin tur är baserad på attityden till 

beteendet, den subjektiva normen och upplevd kontroll av beteendet. Attityden beskriver individens 

värdering av vilka konsekvenser ett speciellt handlade skulle få. Den subjektiva normen mäter en form 

av grupptryck och beskriver hur andra skulle reagera om beteendet utfördes. I detta sammanhang är 

det viktigt att tillägga att den inte mäter hur andra faktiskt skulle reagera utan snarare vad individen 

tror. Upplevd kontroll av beteendet är den subjektiva upplevelsen av den egna förmågan att bemästra 

situationen och inte den faktiska (Schifter & Ajzen, 1985). Denna kan vara baserad på egnas eller 

andras tidigare erfarenheter.  

Dessa variabler är definierade som tre oberoende begrepp, som var och en för sig i olika grad påverkar 

intentionen. Den streckade linjen mellan upplevd kontroll av beteendet och beteende visar på att 

sambandet kan vara antingen direkt eller indirekt beroende på graden av kontroll.   

2.3.2. Förändringsbenägenhet – Transtheoretical model of change  

Det finns flera teoretiska modeller som beskriver en tänkt process där en innovation eller budskap 

introduceras för att påverka attityder, normer och beteenden. Modellen ’Transtheoretical model of 

change’ (TTM) beskriver sex steg som människor genomgår innan det nya beteendet är etablerat 

(Prochaska & DiClemente, 1983), se Figur 3.  
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Figur 3. “Stage of change” Transtheoretical model of behaviour change. Prochaska, DiClemente & 

Norcross (1992). 

I det första steget (precontemplation) har människor ingen intention att förändra sitt beteende. 

Prochaska, m.fl. kallar också detta steg för ”denial”. I det andra steget (contemplation) övervägs 

förändring, men man har inte bestämt sig ännu. Beslut om förändring fattas först i tredje steget 

(preparation) och den som ska förändras förbereder nu sig och andra om intentionen. I fjärde steget 

(action) sker en handling, men det är först i femte steget (maintenance) som förändringen leder till en 

ny vana. Det sista steget (termination) är det slutliga målet för beteendeförändring och innebär att det 

tidigare beteende inte längre är en lockelse eller hot. I figuren går pilarna åt båda hållen, detta för att 

illustrera att man kan gå både fram och tillbaka. Om inte erfarenheten från det nya steget är tillräckligt 

bra är risken stor att man går tillbaka till det gamla. 

Denna teori synliggör vikten av en långsiktig planering då det handlar om beteendeförändring och att 

en utvärdering ska innehålla både primära och sekundära faktorer. De primära avser att mäta en 

eventuell beteendeförändring medan de sekundära undersöker förändring i bakomliggande faktorer 

(t.ex. kunskap, attityder, normer) (Delhomme, m.fl., 2009). Utifrån TTM kan man därför hävda att en 

kampanj som lyckas få målgruppen att gå från ett steg till ett annat bör ses som en lyckad kampanj 

men bör följas upp med andra kampanjer (se vidare kapitel 6 och 7).  

2.4. Vikten av målgruppsanpassning och utformning av budskap 

Det är viktigt att kampanjens aktiviteter och budskap anpassas till de målgrupper man verkligen vill 

nå. I detta avsnitt beskrivs inledningsvis olika modeller för kampanjutformning utifrån kunskap om 

målgrupperna, därefter följer två avsnitt som ägnas åt budskapens utformning och placering.  

2.4.1. Olika strategier för lyckade kampanjinsatser 

Vid planeringen av en informationsinsats eller en kampanj har man genom åren utgått från olika 

ståndpunkter. Antingen har man ansett att en bred massa behöver uppmärksammas eller har man 

inriktat sig på en mer specifik målgrupp/publik. Inom PR-forskningen (Dozier, m.fl., 2001) talar man 

om fyra modeller: 

1. PR-modellen 
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2. Samhällsinformationsmodellen  

3. Den tvåvägs asymmetriska modellen samt 

4. Den tvåvägs symmetriska modellen. 

PR-modellen utgår från att alla behöver samma information; man tar helt enkelt ingen hänsyn till vare 

sig olika individers kunskap, attityd eller beteende. Denna modell har därmed svårt att ge god effekt på 

andra områden än möjligen att en viss fråga uppmärksammas. 

Inte heller den s.k. samhällsinformationsmodellen tar någon större hänsyn till vad olika mottagare har 

för behov av information. Budskapet sprids brett, vilket kan ha effekt i vissa grupper, men inte hos 

andra På samma sätt som i PR-modellen är kommunikationen s.k. envägskommunikation, dvs. 

mottagaren har inga alls eller ytterst små möjligheter att reagera på budskapet. Ännu idag är denna 

informationsmodell ganska vanlig. Ett aktuellt exempel från region Skåne är informationen inför ett 

nytt biljettsystem för kollektivtrafiken3. Informationen är publikt placerad och bygger på annonser 

samt digitala nyhetsbrev med instruktion om hur man ska gå tillväga. Möjligheterna till interaktion är 

små. En trolig effekt av denna kampanj är att de som redan är vana resenärer och verkligen har behov 

av att förstå vad budskapet förmedlar, tar det till sig, medan andra helt enkelt låter budskapet passera 

utan någon reaktion. 

Den tredje modellen, tvåvägs-asymmetriska modellen, bygger på att man inför en informationsinsats 

faktiskt tar reda på målgruppernas kunskap, attityder och beteende initialt. Informationsinsatsen 

utformas sedan utifrån denna kunskap, vilket kan medföra att man arbetar med flera budskap 

utformade på olika sätt (t.ex. logisk och emotionell utformning) och med flera olika kanaler. 

Men forskningen har visat att den sistnämnda av de fyra modellerna, den symmetriska modellen är den 

allra mest effektiva. I denna modell skapas förutsättningar för dialog, där sändaren och mottagaren kan 

mötas på ”samma våglängd; i dialog. Bäst resultat uppnås när båda parter upplever att de vunnit något 

på en förändring. Sändarens vinst är självfallet om mottagaren ökar/förändrar sin kunskap om 

problemet, och eller förändrar sin attityd eller sitt beteende. För mottagaren blir ändrad attityd eller 

ändrat beteende möjlig om han eller hon ser förändringen som en vinst; något som adderar värde 

(Dozier, m.fl., 2001). Men denna modell är naturligtvis mer resurskrävande med avseende på såväl tid 

som pengar, vilket medför att den inte alltid är så ändamålsenlig. 

I föreliggande projekt har vi arbetat utifrån den tvåvägs asymmetriska modellen, dvs. projektet startade 

i en kartläggning där den primära målgruppen utsågs. I kampanjfasen gavs målgrupperna även en 

möjlighet till dialog i samband med demonstration av hjälmarna (se vidare kapitel 5 och 6) 

2.4.2. Var ska budskapen synas? 

Solomon (1989) talar om vikten av att positionera budskapen, det vill säga göra budskapen synliga för 

målgruppen. Hans resonemang utgår från McCarthys ”Four P’s model” som omfattar fyra viktiga 

grundpelare för all kampanjplanering, oavsett om den är kommersiell eller av samhällskaraktär. De 

fyra grundpelarna är: produkt, pris, plats och promotion. Enligt Solomon är det dock inte tillräckligt att 

planera en kampanj utifrån dem. En femte pelare måste till – positioneringen.  

Positioneringen kan sägas besvara frågorna: I vilken miljö ska informationen verka? Vilken strategi 

ska användas? Vilka konkurrerande krafter är verksamma? Hur ska budskapet framställas i relation till 

andra budskap för att nå fram? Allt hänger samman med hur mottagarens föreställningsvärld ser ut, 

vilka attityder som råder och hur mottagaren beter sig i olika situationer. De mottagare som har 

likartade attityder och som beter sig på likartat sätt kan betraktas som en målgrupp. Detta medför att 

en grupp mottagare som bildar en målgrupp måste särskiljas från andra målgrupper; en 

 

3 Biljettsystemet infördes hösten 2019 och föregicks av en informationssatsning. 
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målgruppsanalys måste till för att de planerade informationsinsatserna ska få möjlighet att nå uppsatta 

mål och därmed nå önskad effekt (Linderholm, 1997). I föreliggande projekt har vi valt två olika 

arenor för att positionera budskapet: en arbetsplats och ett köpcentrum. 

2.4.3. Effektiva budskap 

Forskningstraditionen kring budskapsutformning är urgammal. Den första att i skrift formulera sina 

tankar kring frågan var den grekiska filosofen Aristoteles (400 f.Kr.). Han hävdade att de bästa 

budskapen var de som både innehöll logik och känsla, något som även forskare i modern tid hävdar 

(Miller, 1987). Det står också klart att logiska budskap som grundar sig på bilder är mer verksamma 

än de som stöder sig på statistik (O’Keefe, 1990).  

För att förstå varför trafikinformation inte alltid lyckas bör man även beakta det ständiga flödet av 

information som vi bombarderas av. Vi skulle omöjligen kunna bearbeta allt detta, det mesta som 

presenteras spenderar vi lite eller ingen tid på och väldigt sällan får det oss att omtolka väletablerade 

föreställningar. Personer som inte funderat på att ändra sig eftersom man aldrig tänker på 

konsekvenserna och inte ser att det existerar något problem nås inte av information. Förutsättningen 

för att en förändring ska ske är att individen är villig att aktivt bearbeta detsamma, men först måste 

individen bli tillräckligt nyfiken så att han/hon stannar kvar. För att öka motivationen har man därför 

lyft fram att budskapet ska upplevas som relevant av mottagaren (Petty, m.fl., 1987) samtidigt som det 

måste vara möjligt att agera i enlighet med detta (Rogers, 1975). Man har pekat på fyra olika villkor 

som behöver uppfyllas innan förändring kan ske:  

• otillfredsställelse med det egna synsättet  

• förståelse, den nya informationen måste vara tydlig och klar 

• trovärdighet, det nya alternativet måste vara ett troligt alternativ 

• attraktiv, det nya måste vara mer tilldragande än den gamla.  

Otillfredsställelse kan skapas genom att man presenterar information som står i konflikt med tidigare 

hållna idéer eller då man lyckats övertyga individen att det nya beteendet är bättre än det gamla 

(DeBono, 1987). Ökad förståelse kan uppnås om budskapet är relevant och om det kan kopplas 

samman med något man redan vet. Budskapet måste också vara tillräckligt tydligt, så att det man vill 

säga verkligen går fram. Annars är risken att mottagare tolkar det på olika sätt (Burgoon, 1989; 

Marková & Power, 1992; Reardon, 1981). Trovärdighet, budskapet bör vara baserat på kunskap och 

alternativet måste vara möjligt att genomföra. Trovärdigheten kan också öka om man kan lita på den 

som förmedlar budskapet. I detta sammanhang har man sett att sändarens trovärdighet kan öka om ett 

logiskt budskap stöds av fakta (Burgoon, 1989; Burgoon, Hunsaker & Dawson, 1994; Johannesson, 

1990). Attraktivt, budskapet kan upplevas som mera tilldragande om vi lyckas övertyga individen om 

att det nya, på ett bättre sätt än det gamla, uppfyller önskad funktion. Attraktionen ökas också om 

materialet inte alltid kan förutsägas samt att det upplevs som spännande.  

I föreliggande studie har tyngdpunkten i budskapen lagts på att presentera fakta enkelt i en kontext 

som är känd för mottagaren; vår hjärnas centrala roll för ett gott liv (se vidare kapitel 5).   

2.4.3.1. Skrämmande eller roande budskap 

Delaney, m.fl. (2004) konstaterar att skrämmande budskap kan ha effekt i trafiksäkerhetssammanhang, 

men de poängterar samtidigt att rationell information är viktig. 

Men vad är egentligen ett skrämmande budskap? Och hur uppfattas det i en målgrupp? Känslomässiga 

budskap har som mål att appellera till mottagarens känslor. Denna typ av budskap kan bygga på 

antingen skrämsel, hot, löften, humor eller ironi. Det är framförallt budskap med hot och skrämsel som 

har varit föremål för omfattande studier (Burgoon, 1989; Burgoon, m.fl., 1994; Hovland, Janis & 

Kelley, 1953; O’Keefe, 1990; Roser & Thompson, 1995).  
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Budskap som innehåller någon form av skrämsel behöver inte enbart handla om ett fysiskt hot om död 

och skada utan också om sociala, psykologiska och ekonomiska hot. Sociala hot kan handla om att 

man inte accepteras av personer som är viktiga i ens liv, eller att man kanske t.o.m. blir utstött. 

Ekonomiska hot kan handla om straffrättsliga sanktioner som innebär en finansiell (Lewis, m.fl., 

2019). Personer reagerar olika på dessa hot vilket återigen lyfter behovet av att målgruppsanpassa 

budskapet. 

Det råder dock delade meningar om effekten ökar med ökad styrka i skrämselbudskapet. McGuire 

(1989) å ena sidan hävdar att det råder ett kurvlinjärt samband mellan skrämmande budskap eller 

hotfulla budskap och attitydförändringen. De svagaste och de starkaste budskapen har störst effekt. 

Witte och Allen (2000) poängterar i sin metaanalys av drygt 100 studier att det inte räcker med ett 

stort mått av skrämsel. Skrämseltemat måste även kombineras med budskap om vad man själv kan 

göra för att undvika risken.  

Detta är också något som teorin Protection Motivation Theory (PMT) tar fasta på (Rogers, 1975). Helt 

kort beskriver den vad som avgör om man påverkas eller inte påverkas av ett hotande budskap, 

nämligen: hur hotet bedöms (threat appraisal), hur stor chansen är att man själv ska drabbas (Threat 

vulnerability), om man vet vad man ska göra för att undvika hotet (coping appraisal) och ens egen har 

förmåga att agera på detta sätt (self-efficacy).   

Sammanfattningsvis kan man säga att skrämsel bör användas med varsamhet samt att kampanjen 

måste tydliggöra hur man kan förhindra att man råkar ut för samma situation. Tyvärr finns det många 

studier som inte tar hänsyn till detta och av den anledningen misslyckas (Rogers, m.fl., 1987). Det 

finns också en risk att ett skrämselbudskap leder till fatalism och av den anledningen inte påverkar det 

egna beteendet (Delhomme, m.fl., 2009). Ett annat problem kan vara att framställningen är 

frånstötande och av den anledningen bearbetar man inte budskapet.  

Humor å andra sidan är inte lika väl undersökt men det finns studier som visar att det kan påverka hur 

vi bearbetar informationen (Conway & Dubé, 2002; Lyttle, 2001). Enligt Lyttle (2001) kan humor öka 

effekten eftersom det kan:  

• skapa en positiv stämning, människor som mår bra är mindre benägna att ta avstånd från 

budskapet  

• få individen att uppskatta budskapet mera 

• etablerar ett förtroende för den som förmedlar budskapet4 

• förhindra att mottagaren hittar motargument.  

Detta leder oss då in på studier som visat att mottagarna reagerar olika på samma budskap, vilket även 

gäller skrämsel. Markovás och Powers (1992) studier visar att budskap med personlig relevans har 

bättre effekt än mer allmängiltiga budskap. Linderholm (1997; 2002) visar att olika individer kan 

uppfatta samma budskap olika bland annat beroende på sin inställning till risk. Till exempel har 

skrämselbudskap som handlar om anhöriga och vänner ofta stor effekt på mottagaren (Burgoon, 1989; 

Burgoon, m.fl., 1994; Hovland, m.fl., 1953).  

I förarbetet till föreliggande projekt lades stor vikt vid att utröna kopplingen mellan ett budskap om 

risker i samband med cykling utan hjälm och personer i mottagarens närhet.  

 

4 I studiens försök i Karlskrona ställde sig arbetsgivaren Ericsson bakom kampanjinsatsen, vilket troligen var en 

del av (den positiva) effekten (se vidare kap. 7). 
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3. Förstudier – litteraturgenomgång, webbenkät och 
fokusgruppintervjuer 

Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag till hur kampanjen ska utformas och vilken målgrupp 

som budskapet ska riktas till. Först och främst handlar det om en litteraturgenomgång av tidigare 

forskning kring effekter av insatser kring cykelhjälmsanvändning. Dessutom, eftersom detta underlag 

är svagt, genomfördes även kompletterande studier.   

3.1. Litteraturgenomgång  

3.1.1. Genomförande 

En sökning i tre internationella databaser identifierade 70 artiklar. Databaserna var TRID (artiklar om 

transportforskning), Scopus (artiklar från olika vetenskapliga discipliner) och PubMed (artiklar om 

medicin). Litteratursökningen resulterade i totalt 70 dokument på svenska eller engelska. Baserat på 

titlar och sammanfattning uteslöts 62 av dessa 70 dokument eftersom de inte handlade om cyklister 

(utan om exempelvis motorcyklister) och studier enbart riktade till barn, de inte handlade om 

kampanjer (utan om exempelvis lagstiftning), de genomförts i länder med helt andra trafikförhållanden 

än i Sverige (exempelvis i Kambodja) eller att de var så gamla att de saknade sammanfattning och 

därför svårt att avgöra dess relevans. För de resterande åtta dokumenten laddades fulltexter ner varvid 

ytterligare två uteslöts eftersom tre olika dokument (en avhandling, en rapport och ett 

konferensbidrag) presenterade samma studie. 

Bland de kvarvarande sex dokumenten ingick två litteraturgenomgångar samt fyra separata studier. 

Den första litteraturgenomgången (Nolén & Lindkvist, 2003) omfattar dokument publicerade 1990–

2002 medan den andra (Hanberger, Gyllencreutz & Saveman, 2013) omfattar dokument publicerade 

2000–2011. 

3.1.2. Resultat 

Björnstig och Andersson (1993) utvärderade ett antal informationsmöten på skolor, universitet, 

sjukhus och andra arbetsplatser i Umeå. Informationen riktade sig till tonåringar och vuxna och 

fokuserade på skaderisken, framför allt risken för huvudskador, vid cykling (beskrivning om hur 

informationen utformats saknas dock). I samband med informationsmötena fick de som var 

intresserade även upp till 50 procent rabatt vid inköp av en ny cykelhjälm. Studien fokuserar alltså 

framför allt på att få deltagarna att köpa en cykelhjälm vilket cirka 43 procent av deltagarna också 

gjorde. Av dem som köpte cykelhjälm uppgav 1/3 att de alltid använde hjälmen medan övriga gjorde 

det mer sällan. Före informationsmötet ansåg deltagarna att cykelhjälmar var fula och klumpiga medan 

de efter mötet ansåg att de hade skadelindrande effekt och att man var ett föredöme för sina barn om 

man använde cykelhjälm. Sammanfattningsvis ansåg författarna att man kan öka användningen av 

cykelhjälm med hjälp av kampanjer och rabatterade hjälmar, men att detta är kostsamt och 

tidskrävande 

Under 1996 genomfördes en kampanj riktade till vuxna och barn i en mindre stad vilken även 

utvärderades (Nolén & Lindkvist, 2002; Nolén & Lindkvist, 2003). Kampanjen innehöll en rad olika 

aktiviteter. En viktig del var en icke bindande ”lag” om att använda hjälm som kommunen stod bakom 

och i samband med detta spreds budskapet i massmedia och på flera platser i kommunen inklusive 

skolor. För att ytterligare sprida budskapet till vuxna rekryterades vuxna cyklister som skulle agera 

ambassadörer och man lottade ut hjälmar (Nolén & Lindkvist, 2002). Resultatet visade att 

användningen av cykelhjälm bland vuxna var 1,8 procent innan kampanjen startade (1995) och 6 

månader efter den slutförts var samma andel 4,5 procent. Därefter ökade användningen gradvis och 30 

månader senare var den 7,6 procent (1998). I studien ingick även en kontrollgrupp men även här 
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kunde man se en ökning av hjälmanvändningen bland vuxna. En slutsats av detta var att parallellt med 

kampanjen i kommunen genomfördes andra aktiviteter på nationell nivå (Nolén & Lindkvist, 2003).   

Kazemi och Forward (2009) utvärderade en svensk arbetsplatskampanj riktad till vuxna cyklister 

anställda vid ett försäkringsbolag. Det viktigaste budskapet var att ”en del beslut gäller hela livet” med 

hänvisning till förekomsten av hjärnskador om cykelhjälm inte används och ”cykelhjälm är för 

cyklisten vad säkerhetsbältet är för bilisten”. Förutom att förmedla detta budskap ingick även inslag av 

förstärkning (dvs. att få en cykelhjälm efter att ha skrivit under ett avtal om att använda denna hjälm). 

Resultatet visade att användningen av cykelhjälm ökade efter kampanjen, från 30 procent till 77 

procent. 

I samma studie användes även teorin, The Transtheoretical model (TTM), vilken gav en fördjupad 

kunskap om var i den inre förändringsprocessen som olika individer inom en viss målgrupp befinner 

sig (Prochaska & DiClemente, 1983). Kazemi och Forwards studie (2009) visade att personer som 

tagit del av ett utbildningsprogram med syfte att öka sin hjälmanvändning förändrades på ett 

signifikant sätt. Före kampanjen låg deltagarna i genomsnitt på en nivå mellan den begrundande och 

den förberedande fasen. Efter kampanjen hade man flyttat fram nästan ett helt steg och låg nu mellan 

förberedande och agerande. Detta innebär att utbildning och information riktad till cyklister bör utgå 

från psykologiska och sociologiska faktorer vilka i sin tur påverkar hur budskapet ska formuleras.  

I Norge, där kampanjer för ökad cykelhjälmsanvändning varit i ett frekvent inslag i trafiksäkerhets-

arbetet, är hjälmanvändningen högre än i Sverige (59 %). I NTF:s studie av den norska kampanjen 

(NTF, 2018a) visar resultaten att man i Norge satsat på att koppla olika kampanjaktiviteter till andra 

kommunikationsaktiviteter, till exempel undervisning i skolan, information via hälsocentraler med 

mera5. För föreliggande studie är utvärderingen av kampanjerna ”Finn din hjelm” och ”Bruk hjelm” 

som riktats till vuxna de mest intressanta. De utvalda målgrupperna var vuxna vardagscyklister, och i 

ett första skede riktades insatserna framförallt mot kvinnor då hjälmanvändningen var lägre bland dem 

än bland männen. Utvärderingen visade hur man utarbetat kampanjerna, men det finns ingen tydlig 

koppling till någon bakomliggande teori, dvs. vad man – förutom faktiskt hjälmanvändning – grundar 

valet av målgrupp på, val av budskap samt val av arena för kampanjen. De effektmätningar som 

genomfördes under och efter dessa insatser visade på ökad hjälmanvändning (en ökning från 40 till 59 

procent). Däremot är det svårt att uttyda i vilken grad attityder och normer förändrats i målgrupperna 

och vilka långtidseffekterna är.  

Sammanfattningsvis visade litteraturgenomgången att tidigare forskning har fokuserat på 

hjälmanvändning bland barn men också effekten av en hjälmlag både för vuxna och barn. Väldigt få 

studier finns redovisade som undersöker vuxnas attityd och benägenhet att använda hjälm. 

Genomgången visade också att det saknades systematiska undersökningar av effekterna av 

utbildningskampanjer på ökad hjälmanvändning med några få undantag. 

3.2. Webbenkät 

3.2.1. Genomförande och urval 

Som ett första steg i förberedelsearbetet till utvecklingen av kampanjen genomfördes en pilotstudie 

med hjälp av Facebook. Enligt annonsen sökte VTI deltagare till en enkätstudie inom trafiksäkerhets-

området med fokus på cykling. Syftet med undersökningen var att undersöka ”människors inställning 

till cykelhjälmsanvändning”. För dem som ville svara på enkäten fanns en länk till en webbenkät. 

Länken låg ute en vecka i början av februari 2019. Webbenkäten var aktiv 6–18/2. Antal kompletta 

 

5 Detta angreppssätt kallas ofta för Community Intervention, och har även utnyttjats i andra 

trafiksäkerhetssatsning (Ytterstad & Sogaard, 1995).  
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svar som inkom uppgick till 2 034, därtill hade 60 personer börjat att besvara enkäten men inte 

fullföljt. I den korta enkäten fick deltagarna svara på några frågor om sin attityd till hjälmanvändning. 

Medelåldern bland de svarande uppgick till 46 år (n=2030; 0 år exkluderade). Andelen som var yngre 

än 18 år var 2,4 procent och andelen som var 66 år eller äldre uppgick till 8,1 procent. 

Fördelningen på kön var enligt följande: 46,5 procent var män, 52,8 procent kvinnor och 0,7 procent 

hade markerat ”Annat”. Det var ingen åldersskillnad mellan män och kvinnor. Detta resultat bygger på 

svar från 2016 personer. 

På frågan om hjälm generellt alltid används, fanns könsskillnader. Andelen kvinnor som svarade att de 

alltid använde hjälm var högre (75 procent) jämfört med männen (66 procent), p<0,01. Totalt sett 

använde 71 procent alltid hjälm vid cykling.  

Vidare fanns det också en åldersskillnad när det gäller att alltid använda hjälm vid cykling. Kvinnorna 

som alltid använde hjälm var i genomsnitt 47,9 år medan de som inte alltid bar hjälm var 45,2 år 

(p<0,05). Bland männen var mönstret detsamma, de som alltid använde hjälm var något äldre (48,8 år) 

jämfört med övriga (43,8 år), p<0,01. 

Hur ofta cykeln användes för att pendla till arbetet eller studier och hur hjälmanvändningen såg ut i 

detta sammanhang undersöktes genom två enkätfrågor.  

3.2.2. Resultat 

Det fanns ett samband mellan dessa frågor: ju oftare man cyklade till arbetet/studieplatsen, desto oftare 

användes hjälm (Pearsons korrelationskoefficient = 0,078; p<0,01). Detaljerna för hjälmanvändning 

vid pendling framgår ur figur 4.  

 

Figur 4. Användning av cykelhjälm efter hur ofta respondenten cyklade till arbetet/studieplatsen. De 

som inte cyklar till arbetet/studieplatsen har exkluderats. 
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Hur man såg på användningen av cykelhjälm uppdelat på om man alltid använde hjälm eller inte 

(generellt och inte enbart begränsat till arbetspendling med cykel), framgår ur följande figurer.  

 

Figur 5. Möjliga hinder för att använda cykelhjälm. Samtliga samt en uppdelning på om hjälm användes alltid 

eller inte alltid6.  

Alla skillnader mellan grupperna använder alltid/inte alltid hjälm som visas i figur 5 var signifikanta 

(p<0,01; t-test). Största skillnaderna finner vi för påståendet om att det skulle kännas obekvämt och att 

frihetskänslan skulle minska. Figur 6 visar vad användandet av cykelhjälm skulle innebära för dem. 

 

Figur 6. Vad det skulle det innebära om cykelhjälm användes. Samtliga samt en uppdelning på om hjälm 

användes alltid eller inte alltid. 

De allra flesta instämde i hög grad med att risken för en skallskada skulle minska om hjälm användes 

vid en cykelolycka och även här var det en signifikant skillnad mellan de som alltid och de som inte 

alltid använde hjälm (p<0,01; t-test). 

För dem som inte alltid använder cykelhjälm, var det inte lika självklart med hjälmanvändning vid 

cykling som användning av bilbälte, se figur 7. 

 

6 Observera att totalantalet är större än summan av använder alltid + använder inte alltid. Skälet är att  frågan: om 

man alltid använde hjälm eller inte lades, in i enkäten först efter att enkäten varit aktiv i två dagar. 

1 2 3 4 5 6 7

...du förstör din frisyr

…frihetskänslan minskar

...det skulle kännas obekvämt

...du skulle känna dig uttittad

...du skulle känna dig fånig/löjlig

Medelvärden på skalan där 1 = Tar helt avstånd och 7 = Instämmer helt

Använder alltid hjälm (n=992) Använder inte alltid hjälm (n=410)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

…du är en god förebild för andra

...om en cykelolycka sker minskar risken för skallskada

Medelvärde på skalan 1= Tar helt avstånd och 7 = Instämmer helt

Använder inte alltid hjälm (n=410) Använder alltid hjälm (n=992)
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Figur 7. Grad av instämmande i påståenden om cykelhjälm. Uppdelat på om hjälm användes alltid eller inte 

alltid, medelvärden på 7-gradig skala.  

Figur 7 visar att det var en signifikant skillnad mellan de två grupperna med avseende på alla 

påståenden (p<0,01; t-test). De som använder cykelhjälm ansåg inte i lika hög grad som den andra 

gruppen att hjälmen var en onödig kostnad och de trodde inte heller att de som använder cykelhjälm 

tar större risker i trafiken. Så gott som alla instämde också i att det borde vara lika självklart att 

använda hjälm som bilbälte. 

3.3. Fokusgrupper 

Med hjälp av två fokusgruppsdiskussioner (en i Linköping och en i Malmö) undersöktes varför 

målgrupperna inte använder hjälm men också vad som kan få dem att ändra sitt beteende. Diskussion i 

fokusgrupp är en kvalitativ metod, varför resultaten inte kommer att vara generaliserbara. Däremot 

innebär denna metodik att interaktionen mellan deltagarna kan ge en bred och nyanserad bild av 

upplevelser, erfarenheter och attityder till ämnet, i detta fall cykelhjälmsanvändning. Som tack fick 

deltagarna två biobiljetter. 

3.3.1. Genomförande och urval - Linköping 

I Linköping rekryterades personerna via VTI:s Facebooksida. Budskapet var ”Vi söker dig som väldigt 

sällan använder cykelhjälm då du cyklar”. 

1

2

3

4

5

6

7

Att köpa en hjälm är en onödig
kostnad

Att använda cykelhjälm borde vara
lika självklart som att använda

bilbälte

De som använder cykelhjälm tar
större risker i trafiken än de som

inte gör det

Använder alltid hjälm (n=992) Använder inte alltid hjälm (n=410)

Medelvärde 1 = Tar helt avstånd  och  7 = Instämmer helt
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Figur 8. Bild och text från VTI:s Facebooksida. 

De som klickade vidare på länken kunde sedan läsa: 

”Statens Väg- och Transportforskningsinstitut arbetar med frågor som har med ökad och 

säker cykling att göra. Därför vill vi bjuda in dig och några andra personer till att delta i 

en diskussion om hur vi kan nå dessa mål. I denna diskussion ligger tonvikten på säkerhet 

och vi vänder oss till dig som i dagsläget inte använder cykelhjälm. Intervjun kommer att 

ta cirka 1 timme. Vi bjuder på fika och för besväret får du 2 biobiljetter”.  

Därefter angavs tid och plats samt utrymme för dem att fylla i namn. Totalt svarade 28 personer att de 

ville delta och av dem kontaktades fjorton personer. Gruppen bestod av lika många män och kvinnor 

och med en god spridning i åldrar (födda 1960–1994). Samtliga var bosatta i Linköping med omnejd. 

Intervjun genomfördes på VTI:s kontor i Linköping den 6 mars mellan kl. 17.20–18.30. 

3.3.2. Genomförande och urval – Malmö 

I Malmö användes samma rekryteringsmetod som i Linköping, dvs. den framtagna annonsen 

publicerades på Malmö stads webbplats, och de som var intresserade fick anmäla sig dit. Totalt 32 

personer anmälde sitt intresse och av dessa inbjöds femton personer till fokusgruppen. Skälet till att så 

många inbjöds är erfarenheten att det är ytterst sällan som samtliga inbjudna verkligen dyker upp. 

Åtta personer närvarade vid fokusgruppintervjun av sexton inbjudna. I gruppen ingick fyra kvinnor i 

åldrarna 40 till 68 år. De fyra männen var i åldrarna 22 till 69 år. Samtliga var bosatta i Malmö. De 

flesta har också sin arbetsplats i Malmö. En kvinna arbetar i Lund och en kvinna samt en man är 

numera pensionerade. Intervjun inleddes med en kort presentation av de närvarande – endast namn. 

Intervjun genomfördes i Malmö stads lokaler den 26 mars och varade mellan kl. 17.20–18.30. 

3.3.3. Resultat 

Svaren från fokusgruppsdiskussionerna presenteras i nio delavsnitt där svaren från både Malmö och 

Linköping ingår.  

3.3.3.1. Varför cyklar du? (Till jobbet/skolan? Till träning/fritidsaktiviteter? För 
träningens skull?) Vart cyklar du? Hur ofta cyklar du? 

Samtliga deltagare var vanecyklister och cyklade enligt egen utsago mycket, såväl till som från 

arbetet, i arbetet och på fritiden. De flesta cyklade dagligen och endast en var tvingad att använda bil 

till och från sitt arbete Det var en kvinna som arbetar i Lund men bor i Malmö. Hon cyklade dock 
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mycket på fritiden, då hon bland annat ledsagade sina många barn till och från deras olika aktiviteter. 

Skälen till att man cyklade var: 

• Tiden: Snabbare än bilen, tidseffektivt när man ska ta sig från en plats till en annan, 

mindre krångel med parkering t.ex., bussen tar för lång tid, ökad frihet (inga busstider 

att passa).  

• Hälsan: Skönt att röra på sig, bra för miljön, ”har alltid cyklat, ”cykeln är en del av 

mig”, cykling är en sportaktivitet 

• Bekvämlighet: Mycket bra cykelvägar i Malmö men även i Linköping, skönt med frisk 

luft 

• Övrigt: Saknar körkort, saknar bil. 

3.3.3.2. Finns det hinder för att cykla 

Några angav att snö, blåst och vägarbeten kunde hindra eller och försvåra cyklingen. Men, det fanns 

även de i gruppen som menade att de trots att det fanns hinder ändå valde att cykla ”i ur och skur”. 

Flera av de som ingick i grupperna cyklade även på vintern. Även tidsaspekten på resan kan vara 

negativ: lång väg till jobbet (1,8 mil tur och retur). 

3.3.3.3. Känner du dig säker när du cyklar? Varför/Varför inte? Är du mera säker på 
något ställe än på andra? Vad gör att du känner dig säker? 

Det fanns ingen i gruppen som inte kände sig säker, trots att de spontant uppgav att de aldrig använde 

hjälm. Någon menade att hon cyklade så försiktigt, så det var aldrig någon fara att något skulle hända. 

Flera i gruppen påpekade också att man aldrig kom upp i så höga farter (upp till 20 km/h nämndes) att 

det var någon fara för att man skulle råka ut för en olycka. Det framgick också att osäkerheten var 

större i blandtrafiken än på cykelbanor.  

En kvinna, bördig från Nederländerna, menade att hon fick lära sig att cykla tidigt i sitt hemland. Där 

har man en form av cykelexamen för barnen i 7-årsåldern, vilket hon trodde var att viktigt skäl till att 

hon kände sig säker; hon visste vad som gällde. Utbildning för barn var något som det även andra som 

lyfte, men i detta fall behovet av utbildning. Några menade att det var viktigt eftersom barn och 

ungdomars kunskaper om regler i trafiken är bristfällig; de cyklar i bredd och tycks inte veta vilken 

sida de ska cykla på. Då det handlade om att cykla i bredd lyfte man också fram att det var vanligt 

bland studenter som man upplevde inte brydde sig om andra trafikanter. 

Den man som hade lång väg till arbetet upplevde att det fanns passager som kändes osäkra på grund av 

tung trafik och emellanåt dålig sikt i korsningarna.  

Flera vittnade också om att det kändes osäkert när gatorna var så smala att det inte fanns så mycket 

plats för cyklisterna. Ett annat problem var dåligt underhåll. Vissa sträckor var väl underhållna, medan 

andra var sämre. Några pekade också på att bilister inte alltid tog hänsyn till cyklister; en kommentar 

var att bilisterna inte ser cyklisterna.  

På frågan om hur man gjorde på sådana platser om man var i sällskap med ett eller flera barn var det 

svaret att man då lät barnen cykla på gångbanan. 

I sällskap med minderåriga valde man också ofta en längre väg mot sitt mål, för att cykla säkert. 

De uttryckte också en viss rädsla för cykelvägar som var dubbelriktade, och att det på vissa cykelvägar 

var svårt att köra om. De menade också att cykelbanorna var underdimensionerade och inte anpassade 

för olika hastigheter. (Här kom en hel del intressanta idéer fram ang. cykelbanorna utformning. Bland 

annat föreslog en person att man – på samma sätt som för bilar i landsvägstrafik – skulle kunna införa 

2+1-cykelvägar och ”omkörningsfält”, till exempel i cykelundergångar). Andra förslag på åtgärder 

som skulle öka säkerheten framfördes: 
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• Information till bilister/cyklister om vad det är för regler som gäller för cyklister. 

• Ta bort höga trottoarkanter. 

• Prioritera stråk och koppla ihop länkar. 

• Prioritera belysning vid cykelvägar/stråk. 

• Prioritera cyklister i korsningar så att man slipper stanna som cyklist. 

• Bättre underhåll. 

• Separera gång/cykelbanor. Många som går, går i cykelbanan i bredd, med hund i koppel. 

• Bygg cykelbanor som tar hänsyn till cyklisters behov av framkomlighet.  

• Bygg cykelbanor som tar hänsyn till cyklisters svängradie, dvs. inte för tvära svängar.  

3.3.3.4. Varför använder ni inte cykelhjälm?  

Deltagarna i fokusgrupperna använde inte hjälm och skälen till detta var föga förvånande: gammal 

vana, krångligt, förstör frisyren, hjälmarna är fula, hövding (det enda alternativet som hon kunde tänka 

sig) är för dyr, ”sjukt klumpigt”, för varmt på sommaren, ”meckigt”, ”det händer inte mig något” 

(=risken är diffust) och att man inte kände sig lika fri med hjälm. Några lyfte fram att de inte ville 

”släpa” med sig en hjälm efter det att cykeln parkerats. På frågan om den inte kan låsas fast med 

cykeln svarade några att man inte ville göra det om hjälmen var dyr eftersom man var rädd för att den 

skulle bli stulen.  

Det framkom också att man kunde använda hjälm om man cyklade långa sträckor. Däremot upplevdes 

inte någon egentlig risk om man enbart skulle cykla en kort sträcka i relativt låg hastighet. Av den 

anledningen behövdes inte hjälm. Någon ansåg sig ha ”bra koll” och kunde alltid stanna i tid om något 

dök upp. Anledningen till att så många använder cykelhjälm i Stockholm var enligt deltagarna att det 

var mycket trafik. De från Linköping menade att man kände sig trygg i stan. En av dem hade tidigare 

bott i Stockholm och då alltid använt hjälm men tog av den då han flyttade till Linköping. 

Förutom ovanstående argument kom också frågan: men hjälper verkligen hjälmen, hur väl skyddar 

den? Kan man undvika dödsfall? Och så många olyckor händer väl ändå inte? Några var skeptiska till 

detta och menade att det berodde på hur man ramlade. Andra var mer positiva eftersom de trodde att 

hjälmen verkligen skyddade hjärnan. Ett benbrott läker, men en hjärnskada kan ge bestående men för 

livet.  

Det visade sig också att en person var akutläkare. Hon kunde berätta om de fruktansvärda skador som 

kan uppstå även av en ganska lindrig olycka, och en annan person i gruppen – pensionerad 

operationssköterska som bland annat arbetat på neurologen – kunde vittna om liknande erfarenhet. 

Gruppens bussförare – med 25 år i yrket – kunde på liknande sätt vittna om svåra skador där cyklisten 

inte använt hjälm. 

Under detta resonemang gav vi lite fakta, som uppenbarligen var okända i gruppen. Det första var att 

45 procent av cyklisters dödsolyckor hade kunnat undvikas om man hade haft hjälm. Det andra att 80 

procent av alla cykelolyckor är singelolyckor. Dessa fakta möttes med förvåning.  

3.3.3.5. Brister kunskapen om vad som kan hända, och vilket skydd en hjälm kan ge? 

De flesta i gruppen menade att det var så, och att det fanns flera skäl till denna okunskap. För det 

första är det alltid obehagligt att prata om detta. Cykelolyckan känns också som en alltför diffus 

händelse; inget man råkar ut för. Man lyfte även det ologiska i att inte använda hjälm, detta gäller t.ex. 

sjukvårdspersonal.  



38  VTI rapport 1057 

Eftersom man inte riktigt förstår/inser vad som kan hända så utsätter man sig också för andra risker, 

t.ex. genom att cykla och samtidigt titta på sin mobiltelefon. Flera upplevde också att man idag märker 

ett mer aggressivt beteende i trafiken, och att det gällde både cyklister och bilister; ”jag ska fram”. 

3.3.3.6. Finns det fördelar med att använda hjälm? 

I början av diskussionen kring hjälmanvändning var attityderna ganska negativa, men efterhand 

framkom att hjälmens stora fördel naturligtvis var att den skyddar hjärnan. Och att man med hjälm på 

huvudet/kring halsen kan förhindra funktionshinder, personlighetsstörningar och negativa följder för 

”nära och kära”. 

Frågorna ”Har det någon betydelse hur långt och hur fort du cyklar” behandlades inte explicit under 

intervjun, men vi kan ändå konstatera att gruppens inställning kring säker cykling var att långsam 

cykling var säkrare än snabb. 

3.3.3.7. Diskuteras hjälmfrågan i din omgivning? Diskuteras en eventuell hjälmlag? 

Ja, detta är en fråga som ibland kommer upp till diskussion, och meningarna går isär. Några är helt för 

hjälmen, andra emot.  

3.3.3.8. Vad tror du om en hjälmlag? Skulle hjälmsubventioner vara ett alternativ? 

Även en eventuell hjälmlag diskuteras, och i fokusgrupperna trodde flertalet att en lag faktiskt skulle 

vara bra. Några uttryckte att de nog skulle sluta cykla för ett tag, men att de sedan skulle ta på sig 

hjälmen och cykla igen.  

Men även om man var tämligen positiv till en hjälmlag, så framkom också att om kunskapen om risker 

etc. ökade skulle även användning göra det; ”Det kanske kan bli som med skidhjälmarna. Förr var det 

aldrig någon som använd skidhjälm, nu har alla det”. 

Frågan om en eventuell subvention av hjälmar – likt subventionen för elcyklar – mottogs positivt. Inte 

minst för att man i gruppen var intresserad av Hövding, som ett gott alternativ till vanlig hjälm; 

”Hövding är bästa alternativet, men tyvärr alldeles för dyr”. Här påtalades också problemet med var 

man gör av sin hjälm när man inte cyklar. En dyr hjälm som Hövding kan man ju inte lämna var som 

helst; ”Hövding är dyr och därmed stöldbegärlig”.  

Här bör tilläggas att man var bekymrad över vad som skulle hända om Hövdinghjälmen löser ut sig. 

Den är ju då obrukbar, och med tanke på den höga kostnaden känns det inte aktuellt att köpa en. 

Upplysningen om att det finns ersättning att få för sin skadade Hövding (genom en försäkring som 

tecknas vid inköpet) mottogs naturligtvis mycket positivt.  

3.3.3.9. Vad skulle DU säga till någon som du vill ska börja använda cykelhjälm?  

Intervjuerna avslutades med att låta var och en ge ett förslag till vad man skulle säga till någon som 

man vill övertyga om att använda hjälm. Någon påpekade att ”det är ju vad jag själv borde få höra!” 

Nedan följer deras förslag: 

• ”Tänk på dina anhöriga” 

• ”Jag är rädd om dig!” 

• ”Vill du överleva eller inte?” 

• ”Jag har sett olyckor cyklister – huvudskador är hemska” 

• ”Visa bilder på konsekvenserna” 

• ”Akta huvet!” 
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4. Utveckling av kampanjmaterial samt val av försöksplatser 

Utifrån litteraturstudier, webbenkät och fokusgrupper togs beslut om vad som skulle utgöra grunden 

för kampanjmaterialet:  

1. den primära målgruppen för insatserna skulle vara cyklister i åldern 30–50 år, som i nuläget 

inte använder hjälm 

2. budskapet skulle vara såväl logiskt som emotionellt med inslag av humor 

3. budskapet ska i enlighet med PMT (Jfr. avsnitt 3.4.3.1) öka medvetenheten om risk samtidigt 

som den visar på hur den kan undvikas 

4. den primära kanalen skulle vara digital  

5. kampanjen skulle genomföras på större arbetsplatser. 

Förutom att visa det digitala materialet skulle vi även genomföra ett fysiskt besök på arbetsplatserna. 

Skälen var att först och främst erbjuda de anställda att pröva olika hjälmar, men även ge möjlighet att 

ställa frågor och diskutera kring hjälmanvändningen. Frågor som vi förväntade oss komma var t.ex.: 

Vilka risker utsätter man sig för utan hjälm? Vilken hjälm ska man välja? etc.  

4.1. Samarbetet med kommunikationsbyrån Gullers Group i Göteborg 

Vi valde att samarbeta med Gullers Group i Göteborg för att utforma det konkreta digitala materialet 

utifrån de slutsatser och idéer som framkommit under förarbetet. I ett första fysiskt möte presenterades 

projektet och resultat från förstudien, därefter diskuterades utformning och omfång. Under deras 

utvecklingsprocess hade vi sedan ett antal Skype-möten för att förfina materialets utformning. 

4.1.1. Beskrivning av det digitala materialet 

Resultatet av vårt samarbete blev två filmer. Den ena filmen är ”rörlig” och varar dryga minuten. De 

rörliga bilderna visar en cyklist som under sin färd tänker på allt hjärnan gör/hjälper oss med. Dessa 

tankar förmedlas av en speakerröst. Den andra filmen är en stillbildsserie. En av bilderna berättade att 

användning av hjälm reducerar risken för skallskada med 74 procent. Den andra att 80 procent av de 

som skadas svårt gör det i en singelolycka. Stillbildserien är knappa minuten lång, och har inget ljud. 

Figur 9 och 10 visar några av inslagen, se även avsnitt 7.1.  

 

Figur 9. Huvudbudskapet i filmen ”Give your brain some thought when biking”. 
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Huvudbudskapet i båda filmerna var ”Tänk på hjärnan när du cyklar” på både svenska och engelska. 

Sekundära budskap var till exempel att vi bara har en hjärna och att hjärnan har en otrolig kapacitet. 

Detta framställdes på ett humoristiskt sätt. Ett exempel visas i Figur 10. 

 

Figur 10. Ett exempel på vad hjärnan är kapabel till (njuta av musik) som visades i filmen.  

Samtliga budskap i kampanjmaterialet bygger på tidigare framtagna fakta dels utifrån teorin, dels 

utifrån målgruppens rådande attityder till hjälmanvändning och deras kunskaper.  

4.2. En kampanj på två olika försöksplatser 

Parallellt med utveckling av kampanjmaterial och enkät startade arbetet med att välja ut ett par orter 

där pilotprojekt skulle genomföras. I projektet kom två kampanjer att genomföras på två olika 

arbetsplatser. En i Karlskrona i Blekinge och en i Kristianstad i Skåne. Som underlag för urvalet 

användes NTF:s aktuella statistik för cykelhjälmsanvändning (NTF, 2018b) samt Cykelfrämjandets 

klassning av kommunernas arbete med avseende på cykling, Kommunvelometern. Andra viktiga 

parametrar för valet av företag var  

1. antalet anställda (minst 300 anställda) 

2. i vilken utsträckning man cyklade till och från arbetet  

3. vår möjlighet att visa kampanjen i företagets nuvarande digitala nätverk 

4. besöka företaget för demonstration av hjälmar och diskussion med målgruppen  

5. genomföra för- och eftermätningen digitalt.  

En central person i valet av företag var den tjänsteman på kommunen som hade ansvar för cykelfrågor. 

I våra kontakter med kommunanställda och med företagen på de olika orterna utformades också ett 

PM med information om projektet samt med kortfattade fakta om cykling generellt och cykling och 

hjälmanvändning mer specifikt (se Bilaga 1 och 2). 

Redan inledningsvis i urvalsprocessen kunde vi konstatera att det fanns ett visst motstånd i några av de 

kommuner som vi utsett som tänkbara. Motståndet bestod framförallt i en uppfattning att 

kombinationen att både främja cyklingen och plädera för ökad cykelhjälmsanvändning är oförenliga; 

cykelhjälmskampanjen skulle hämma cyklingen.  
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4.2.1. Karlskrona 

Cykelhjälmsanvändningen i Karlskrona uppmättes 2018 till cirka 55 procent av alla vuxna (NTF:s 

Cykelhjälmsräkning, 2019). I Cykelfrämjandets senaste kommunvelometer (2018) får Karlskrona 

sammanlagt 32,5 poäng av 60 möjliga. I denna rapport konstateras att Karlskrona förbättrat sitt 

cykelfrämjande arbete betydligt under de senaste åren. Bland annat ligger kommunen väl till vad gäller 

information och marknadsföring (8 av 10 poäng), cykelaktiviteter (8 av 10 poäng) samt cykelpolitik (7 

av 10 poäng), vilket innebär att man har en strategi och en cykelplan för ökad cykling. Det som saknas 

är politiska mål och en aktuell resvaneundersökning.  

Stadens cykelsamordnare kontaktades via telefon och därefter via mail där PM:et som beskrev 

projektet samt fakta om cykelhjälmar ingick (se Bilaga 1 och 2). Vi fick då kunskap om att arbete 

pågår kontinuerligt och att det fanns en aktiv och medveten strävan att öka cyklingen. Bland annat 

arbetar man för uthyrning av både vanliga cyklar och el-cyklar. Staden medverkar också i ett EU-

projekt för att befrämja cyklingen. Med hjälp av cykelsamordnaren fick vi också tips på vilka företag 

som kunde vara intresserade av att delta i projektet.  

Förutom kontakt med olika företag i staden kontaktades även en lokal cykelhandlare för att därifrån få 

möjlighet att låna olika cykelhjälmar. Cykelhandlaren kontaktades per telefon, och fick även det 

framtagna dokumenten tillsänt sig (Bilaga 1 och 2).  

Vårt val av arbetsplats föll på Ericsson. Deras kontor i Karlskrona är beläget på Pottholmen, dvs. 

mycket centralt i staden och med god tillgång både till kollektivtrafik och cykelvägar. 

Vid Ericsson arbetar idag cirka 600 personer. De flesta arbetar vid datorer, vilket innebar att vi hade 

lätt att skicka ut enkäter såväl före- som efter kampanjen. Dessutom finns ett antal stora 

informationsskärmar uppsatta på olika platser i kontorshuset där kampanjfilmen kunde visas.  

Beslut togs att kampanjen skulle genomföras vid en tidpunkt då semestrar och andra av företaget 

planerade interna aktiviteter, i möjligaste mån inte störde. Själva kampanjen – digitalt förevisad film 

samt demonstration av cykelhjälmar – skulle genomföras sista veckan i augusti och första veckan i 

september. Således skickades föreenkäten ut i mitten av augusti och efterenkäten ut cirka två veckor 

efter avslutad insats (se vidare avsnitt 5.1). 

4.2.2. Kristianstad 

I Kristianstad ligger cykelhjälmsanvändningen på cirka 36 procent av alla vuxna cyklister, vilket 

naturligtvis inte är så högt som i Karlskrona, men enligt kommunens cykelsamordnare arbetar man nu 

aktivt både för att öka cyklingen i stort och för att befrämja hjälmanvändningen. Enligt 

Cykelfrämjandets Kommunvelometer (2018) konstateras att den sammanlagda poängen endast är 24 

av 60 möjliga. Det är också en tillbakagång från 31 poäng något år tidigare. Det som framförallt brister 

är information och marknadsföring (2 poäng av 10 möjliga), satsning på infrastrukturen (2,5 poäng av 

10 möjliga) samt uppföljning och mätning (1,5 poäng av 10 möjliga). Man saknar såväl cykelstrategi 

som politiska mål för cyklingen. Men, man arbetar med trafiksäkerhet och har även genomfört en 

resvaneundersökning nyligen. Enligt denna kartläggning är det cirka 24 procent som cyklar till och 

från arbetsplatsen sommartid och cirka 16 procent som cyklar till och från arbetsplatsen under vintern. 

Även i Kristianstad togs kontakt med kommunens ansvariga som fick tillgång till materialet (se Bilaga 

1 och 2). Vi informerades om att man arbetar mycket aktivt för att öka cyklandet. Under sommaren har 

man arbetat med olika aktiviteter, till exempel cykelturveckan och en aktivitet kallad 

”Cykelutmaningen”, där man samarbetar med kommunens olika företag för att öka cykelpendlingen 

till och från arbetet. C4 Shopping som är beläget cirka 2 km utanför Kristianstads stadskärna – vårt val 

av kampanjarena – medverkar i denna satsning. Här har man aktivt satsat på ökad tillgänglighet för 

cyklister och kollektivtrafikresenärer. Ett exempel är att man vid invigningen i september 2018 lottade 

ut cyklar.  
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Valet föll på C4 shopping, ett köpcentrum beläget strax utanför stadskärnan. Här har man aktivt 

arbetat för att öka möjligheterna att ta sig dit via kollektivtrafik eller cykling, såväl för de anställda 

som för besökare. Man har även haft ett nära samarbete med en av de lokala cykelhandlarna. 

I centrat finns tre stora bildskärmar som placerats högt upp i lokalerna; en vid varje entré. Dessutom 

fanns ett antal storbildsskärmar placerade utmed ”affärsstråken” i ögonhöjd för besökarna. Tyvärr 

fanns ingen möjlighet att visa vare sig film eller bildserier med något ljud (se vidare avsnitt 8.4 

Lärdomar från kampanjen).  

I kapitel 6 och 7 redovisas resultaten från utvärderingarna i Karlskrona och Kristianstad, men redan nu 

kan konstateras att vi tyvärr inte kan ge någon bra bild av utfallet för kampanjen i Kristianstad, 

eftersom enkätunderlaget – dvs. svarsfrekvensen – såväl före som efter kampanjen är ytterst magert. 

Vi får anledning att återkomma till detta i kapitel 8 Diskussion. Men innan dess följer ett kapitel i 

vilket vi ger en tydlig bild av olika målgruppers cyklingsbeteende samt deras inställning till 

användningen av cykelhjälm. 
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5. Delstudie 1: Föremätning i Karlskrona – en målgruppsanalys 

Syftet med detta kapitel är att presentera resultatet från föremätningen separat från eftermätningen. 

Detta för att möjliggöra en djupare analys av cyklisters attityder och normer samt undersöka hur 

målgruppen skiljer sig från andra grupper (dvs. de som cyklar men inte använder cykelhjälm). Detta 

kan i sin tur ligga till grund för framtida kampanjer som syftar till att öka cykelhjälmsanvändningen. 

5.1. Metod 

5.1.1. Enkät 

I enlighet med tidigare forskning om vikten av teoretisk grund byggdes utvärderingsmodellen 

framförallt på teorierna Theory of Planned Behaviour och Transtheoretical Model och Change (se 

avsnitt 2.3) och innehöll både primära och sekundära faktorer. Inledningsvis baserades frågorna till 

enkäten på resultaten från två tidigare studier (Eriksson & Forward, 2009; Forward, 2016). Därefter 

genomfördes vissa revideringar utifrån resultaten från fokusgruppsintervjuerna, enkäten och 

diskussioner inom projektgruppen.  

Frågorna i enkäten mätte hjälmanvändning och attityder till hjälmen med fokus på cykling till arbetet. 

Den första delen av enkäten består av frågor om avståndet mellan bostaden och arbetet, om cykelvägar 

finns på den sträckan, hur frekvent man cyklade under den årstid som undersökningen genomfördes 

(sensommar) samt om hjälm användes och i så fall vilken typ hjälm. 

Den andra delen utgörs av en attitydundersökning baserad på teorin Theory of planned behaviour 

(TPB, Ajzen, 1991) med frågor om cykling och hjälmanvändning som kopplades till ett scenario där 

respondenten skulle föreställa sig att han/hon skulle cykla till arbetet: 

Det är sensommar och du ska cykla till arbetet. Vädret är fint och cyklingen sker mestadels på 
cykelbana, men ibland även där det finns biltrafik. 

• Attityd till hjälmanvändning mättes utifrån hur en cykelresa då man bar hjälm uppfattades: om 

man var en god förebild för andra; om frihetskänslan minskade; om det var obekvämt; om 

man kände sig löjlig, tryggare eller klok samt om man skyddade sitt huvud. En sjugradig skala 

användes: 1 = instämmer helt, 7 = tar helt avstånd. Kombinationen av de sju olika påståendena 

gav ett Cronbachs alpha-värde 0,74. 

• Upplevd känsla av kontroll mättes med frågor handlade om hur troligt/otroligt det skulle vara 

att hjälm användes i en situation då man hade bråttom att ge sig iväg, om man behövde cykla i 

blandtrafik, om hjälmen kunde förvaras på arbetet och om hjälmen var bekväm. Den använda 

skalan här var 1 = mycket troligt, 7 = mycket otroligt. Här gavs också möjlighet att beskriva 

eventuella andra hinder för att bära hjälm. Kombinationen av de fyra påståendena gav ett 

Cronbachs alpha-värde 0,94. 

• Vad den sociala omgivningen anser om användningen av cykelhjälm mättes som subjektiv 

norm och deskriptiv norm: hur viktigt kollegor, partner, barn och barnbarn skulle tycka det var 

att man använde hjälm (1 =mycket viktigt, 7 = mycket oviktigt) och hur troligt (1 = mycket 

troligt, 7 = mycket otroligt) det var att dessa personer använde cykelhjälm i den beskrivna 

situationen. Kombinationen av de fyra påståendena som mätte subjektiv norm gav ett 

Cronbachs alpha-värde 0,96 och för deskriptiv norm var samma värde 0,87. 

• Intentionen att i framtiden använda cykelhjälm mättes med en fråga om hur troligt/otroligt (1 

= mycket troligt, 7 = mycket otroligt) det var att man skulle använda hjälm inom de närmaste 

månaderna när det var fint väder och man cyklade till arbetet.  

Förutom frågorna som är baserade på faktorerna i TPB ingick en fråga som mätte vilket 

förändringsstadium deltagarna tillhörde enligt den transteoretiska modellen (The Transtheoretical 
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Model (TTM, Prochaska & DiClemente, 1983). Svarsalternativen på denna fråga var kategorisk enligt 

följande:  

• Steg 1 - använder aldrig cykelhjälm idag och avser inte att ändra på detta 

• Steg 2 - använder aldrig cykelhjälm men har planer på att börja använda en sådan 

• Steg 3 - använder aldrig eller sällan cykelhjälm men kommer snart att börja använda den 

regelbundet 

• Steg 4 - använder alltid eller nästan alltid cykelhjälm sedan ett halvår tillbaka 

• Steg 5 - har sedan flera år tillbaka alltid använt cykelhjälm och kommer att fortsätta att göra 

det. 

5.1.2. Genomförande  

En e-post med länkar till en svensk respektive en engelsk version av webbenkäten distribuerades av 

Ericsson. Webbenkäten konstruerades av VTI med hjälp av verktyget Netigate. Första utskicket av 

förenkäten gjordes i mitten av augusti 2019 till samtliga 600 anställda på Ericsson-kontoret i 

Karlskrona. Därefter skickades två påminnelser ut. Ericssons personalavdelning uppskattade att 5 

procent av dessa, dvs. omkring 30 personer, inte var på plats på kontoret under de veckor kampanjen 

pågick och sålunda inte kunde ta del av den. En påminnelse skickades fem dagar senare, också till 

samtliga. Eftersom en ”allmän” länk distribuerades, hade vi ingen information om vem som svarat på 

enkäten och kunde därför inte skicka riktade påminnelser. Enkäten stängdes i slutet av augusti.  

Målgruppen var, som redan nämnts, anställda vid Ericssons kontor i Karlskrona. I kampanjen ingick 

båda filmerna, som visades på skärmar. Vid ett tillfälle genomfördes ett besök av två personer från 

projektet som informerade om och demonstrerade hjälmar. 

5.1.3. Undersökningspopulation  

Majoriteten av dem som besvarade enkäten var män (82 %). Detta överensstämde ungefär med 

könsfördelningen bland de 600 som fick e-posten enligt kontaktpersonen på Ericsson. Medelåldern 

bland de svarande var 44 år (sd=9,3). Männen var yngre (43 år, sd=9,7) än kvinnorna (47 år, sd=6,8). 

De svarande tillhörde åldersspannet 23–62 år. Dessa bakgrundsfakta bygger på 304 svar. Tabell 1 

visar antal svar, komplette och inkompletta. 

Tabell 1. Antal svar, kompletta och inkompletta. 

Enkätversion Antal kompletta 
svar 

Antal inkompletta 
svar som har 
använts i analysen 

Antal inkompletta 
svar som inte har 
använts i analysen 

Totalt antal svar 

Föremätning     

Svensk 274 11 21 306 

Engelsk 30 3 8 41 

Totalt 304 14 29 347 

Före analysen exkluderades svar från 29 personer eftersom dessa personer endast hade besvarat 

enstaka frågor i enkätens inledning. Beräknas en ”konservativ” svarsfrekvens utifrån antalet kompletta 

svar och att alla 600 tog del av utskicket, blir resultatet 51 procent. Räknar man bort de 30 personer 

som inte var på plats på kontoret under kampanjen, uppgår svarsfrekvensen till cirka 53 procent. 
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5.1.4. Dataanalys 

Analyser har genomförts med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Förutom frekvensanalyser (medelvärde och standardavvikelser) genomfördes t-test baserat på 

medelvärden på skalor, för att undersöka skillnader mellan dem som använder hjälm och dem som inte 

gör det. För att undersöka skillnaden mellan tre olika gruppers hjälmanvändning användes 

variansanalys. För att studera vilka faktorer som påverkar deras intention att använda cykelhjälm 

användes en hierarkisk linjär regressionsanalys. Signifikansnivån har i alla analyser satts till 5 procent. 

5.2. Resultat – generella och för tre målgrupper 

I detta kapitel handlar första delen om respondenternas resor till och från arbetet. Den andra delen 

behandlar deras inställning till cykling och cykelhjälm, oavsett om de cyklade till arbetet eller inte. Att 

inkludera hela gruppen är av intresse eftersom det säger något om den allmänna inställningen till 

cykelhjälm samtidigt som det kan finnas personer i gruppen som cyklar fast inte till arbetet. Den tredje 

delen i detta kapitel delar upp respondenterna i tre grupper. I en av grupperna ingår de som alltid 

använder hjälm, i en annan de som aldrig använder hjälm. Övriga personer som svarat någonting 

däremellan, från enstaka gånger till nästan alla gånger, bildar den tredje gruppen, som här benämns 

som att de ibland använder hjälm. I dessa analyser ingår enbart de som cyklar till arbetet. Den fjärde 

delen undersöker hur väl intentionen att använda hjälm förklaras av de variabler som ingår i teorin 

TPB, dvs. attityd, social norm och upplevd känsla av kontroll. 

5.2.1. Cykling till arbetet och hjälmanvändning  

Medianavståndet mellan bostaden och Ericsson uppgick till 8 km. Respondenten fick uppskatta hur 

stor del av den sträckan som skulle kunna cyklas på cykelvägar, se figur 12. 

 

 

Figur 12. Andel av sträckan mellan bostaden och arbetet som utgörs av cykelvägar enligt 

respondentens uppskattning (n=318). 

Ungefär två av tre uppskattade att minst 75 procent av sträckan utgjordes av cykelvägar. Drygt var 

tionde menade att ingen del av denna sträcka utgjordes av cykelvägar. Nästan alla av dem som inte 

kände till hur sträckan mellan bostaden och arbetet såg ut, var personer som sällan eller aldrig cyklade 

till arbetet. 
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Över 48 procent cyklade inte alls till arbetet under sommaren/tidig höst, se figur 13, där även 

medianavståndet till arbetet framgår för varje delgrupp. 

 

Figur 13. Hur ofta respondenten cyklade till arbetet under sommaren/tidig höst och medianavståndet 

mellan bostad och arbete (n=318). 

Anställda som cyklar flera gånger i veckan eller varje dag har 3–4 km till Ericson (medianavståndet). 

De som cyklar mer sällan har i regel minst 10 km till arbetet vilket är i nivå med avståndet för dem 

som inte cyklar alls. Den grupp som hade längst avstånd till arbetet var de som cyklade en gång i 

veckan, följt av en gång i månaden.  

Hur hjälmanvändningen (här räknas även Hövding) såg ut analyserades men denna gång ingick enbart 

gruppen som någon gång cyklade till arbetet (=164 personer), se figur 14. Svaren var starkt 

polariserade: antingen använde man alltid cykelhjälm eller så gjorde man det aldrig. Nästan 45 procent 

bland dem som besvarade förenkäten använde alltid hjälm medan närmare en tredjedel inte gjorde det 

alls.  

 

Figur 14. Hur ofta respondenten använder hjälm när han/hon cyklar till arbetet (n=164). 



VTI rapport 1057  47 

Ytterligare analyser visade att det fanns ett samband mellan hjälmanvändning och avstånd mellan 

bostad och arbete. De som alltid använde hjälm hade en mediansträcka till arbetet på 10 km (bland 

dem som nästan alltid använde hjälm: 7,5 km). Gruppen som använde hjälm enstaka gånger, hade ett 

medianavstånd på 2 km till arbetet och bland dem som aldrig bar hjälm var detta avstånd 3 km. 

Resultatet visade även att det inte fanns något samband mellan hjälmanvändning och om resan till 

arbetet var på en cykelväg eller inte (Pearsons korrelationskoefficient, r=0,098; p= 0,143). 

De hjälmtyper som hjälmanvändarna enligt föremätningen bar framgår ur tabell 2. Antalet personer 

som svarade på denna fråga var 111. En MIPS-hjälm (Multi-Directional Impact Protection System) är 

utformad så att hjälmen kan rotera i förhållande till huvudet och därmed minskar risken för 

rotationsskador på hjärnan vid en olycka.  

Tabell 2. Typ av hjälm som användes när man cyklade till arbetet. 
 

n % 

Konventionell 79 71,2 

MIPS 30 27,0 

Konventionell och MIPS 1 0,9 

Hövding 1 0,9 

Totalt 111 100,0 

5.2.2. Inställningen till cykling och cykelhjälm 

Ett antal frågor var knutna till ett scenario som beskrevs enligt följande i enkäten:  

Det är sensommar och du ska cykla till arbetet. Vädret är fint och cyklingen sker mestadels på 
cykelbana, men ibland även där det finns biltrafik. 

Syfte med dessa frågor var att undersöka den allmänna inställningen till cykelhjälm och inte specifikt i 

gruppen som cyklar till arbetet. Av den anledning svarade alla på dessa frågor. Detsamma gällde om 

de som cyklade till arbetet inte normalt brukade cykla i en sådan situation. Deltagarna ombads besvara 

frågorna som följde och markera det svarsalternativ som bäst stämde överens med den åsikt man hade. 

Med cykelhjälm avses i det följande förutom traditionell hjälm, även Mips och Hövding. 

Risken för att en allvarlig7 cykelolycka skulle inträffa i den beskrivna situationen bedömdes som liten 

av de allra flesta (medelvärde=2,4; standardavvikelse=1,4), se figur 15. 

 

Figur 15. Hur stor risken bedömdes vara för att råka ut för en allvarlig cykelolycka i den beskrivna 

situationen (n=318). 

Attityden till ett antal påståenden kopplade till om man bar cykelhjälm i den beskrivna situationen 

undersöktes genom att respondenterna fick markera på en sjugradig skala hur starkt man instämde/tog 

avstånd från påståendet, se figur 16, som redovisar de möjliga positiva följderna av hjälmanvändning. 

 

7 Med personskador som kräver vård. 
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Figur 16. Attityden till påståenden om användning av cykelhjälm i den beskrivna situationen (n=318). 

En majoritet instämde i dessa påståenden och så gott som alla instämde med påståendet att hjälmen 

skyddar huvudet (93 % angav svarsalternativen 1 och 2). I figur 17 visas de potentiellt negativa 

effekterna av hjälmanvändning. 

 

Figur 17. Attityden till påståenden om användning av cykelhjälm i den beskrivna situationen (n=318). 

Resultatet visar att en relativt stor andel av respondenterna inte kände sig löjliga (69 procent anger 

svarsalternativen 6 och 7), att frihetskänslan inte minskar (52 procent anger svarsalternativen 6 och 7), 

samt att det inte är obekvämt att använda hjälmen (42 procent anger svarsalternativen 6 och 7).  

Med hjälp av ytterligare ett par påståenden undersöktes eventuella hinder för hjälmanvändning, se 

figur 18. 

 

Figur 18. Hur troligt det var att hjälm skulle användas om respondenten cyklade till jobbet under 

sensommartid under olika förutsättningar (n=308). 
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Det var minst troligt att man skulle sätta på sig hjälmen i en situation då man hade bråttom att komma 

iväg (27 procent angav svarsalternativen 6 och 7) och mest troligt om hjälmen var bekväm (65 % 

anger svarsalternativen 1 och 2).  

Hur man uppfattade den närmaste omgivningens syn på den egna hjälmanvändningen undersöktes i en 

fråga genom att respondenten fick uppskatta hur viktigt dessa personer ansåg det vara att respondenten 

bar hjälm när han/hon cyklade till arbetet, se figur 19.  

 

Figur 19. Grad av instämmande i påståendet ”De flesta personerna som står dig nära anser att det är 

viktigt att du använder hjälm då du cyklar till arbetet”. 

Sett ur partnerns och barnens synvinkel antogs det vara av större vikt att hjälmen användes jämfört 

med deras arbetskamrater.  

Hur man trodde att de närmaste personerna själva skulle bete sig i en liknande situation undersöktes 

också, se figur 20. 

 

 

Figur 20. Hur troligt man ansåg det vara att de närmaste personerna skulle använda hjälm i en 

liknande situation. 

Hälften av respondenterna ansåg att det var troligt att kollegorna skulle använda cykelhjälm (51 

procent markerade 1 eller 2 på skalan), medan ca 65–70 procent hade samma uppfattning gällande 

familjemedlemmarnas beteende.  

Två kunskapsfrågor ställdes i enkäten som handlade om cyklisters singelolyckor och hur mycket en 

hjälm kan reducera risken för skallskador i en olycka, se figur 21. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dina barnbarn (n=43)

Dina barn (n=220)

Din partner (n=251)

Dina arbetskamrater (n=306)

1 Instämmer helt 2 3 4 5 6 7 Tar helt avstånd
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Figur 21. Svarsfördelning på två kunskapsfrågor (n=304). 

De korrekta svaren på dessa frågor är att 80 procent av cykelolyckorna är singelolyckor (inga andra 

fordon är inblandade) och att risken minskar med 74 procent för skallskador i en cykelolycka om 

hjälm används (Transportstyrelsen, 2012). De flesta av de svarande underskattade som synes andelen 

som var singelolyckor men hade en mer korrekt bild av hjälmens potential att reducera skallskador vid 

en olycka. Ytterligare analyser genomfördes för att se om det fanns något samband mellan attityden 

till cykelhjälm och hur de svarade på kunskapsfrågorna. Resultaten visade att det inte fanns något 

samband mellan den om singelolyckor och attityder däremot fanns det flera signifikanta samband 

mellan attityd till hjälm och hur de uppskattade hjälmens skadereducerade effekt. De som inte trodde 

att hjälmen minskade risken i lika hög grad som andra ansåg att hjälmen minskade deras frihet 

(p<0,01), var obekväm (p<0,05), fick dem inte att känna sig lika trygga (p<0,01) och kloka (p<0,01) 

som andra. Däremot fanns det inget samband med om de hade för avsikt att använda hjälm. 

Respondenterna fick sedan ta ställning till två generella påståenden om hjälmanvändning, se figur 22. 

 

Figur 22. Attityden till två allmänna påståenden om hjälmanvändning (n=304). 

Samtidigt som tre av fyra menade att vuxna cyklister alltid bör använda hjälm, var det under 40 

procent som skulle få dåligt samvete om man cyklade utan hjälm (markerat 1 eller 2 på skalan). 

Slutligen undersöktes var i förändringsprocessen respondenterna befann sig. Denna fråga är inte enbart 

kopplad till arbetsresor, se figur 23. 
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Figur 23. Vilket förändringsstadium man enligt TTM befann sig i när det gäller användning av 

cykelhjälm (n=304). 

I hela gruppen var det 38 procent som alltid använde cykelhjälm och hade gjort så en längre tid. Var 

tionde använde aldrig hjälm och hade inte för avsikt att börja göra det, medan övriga hade funderingar 

på att börja använda hjälm eller redan gjorde det regelbundet eller nästan alltid sedan ett halvår. 

5.2.3. Tre olika gruppers inställning till cykelhjälm och cykelhjälmsanvändning  

Eftersom cykelhjälmsanvändning rimligtvis har en koppling till vilken attityd de har till cykelhjälm 

genomfördes analyser där tre olika grupper jämfördes. I den första gruppen ingick de som alltid 

använde hjälm när de cyklar till arbetet (n=73), i den andra de som ibland använde hjälm (n=38) och i 

den tredje gruppen de som aldrig använde hjälm (n=53). Tabell 3 visar respondenternas attityd till 

cykelhjälm. 

Tabell 3. Respondenternas attityder till användning av cykelhjälm: Medelvärden (SD). 

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm p-värde 

Du är en god förebild för andra 1,55a (1,32) 1,74a (1,18) 1,77a (1,25) 0,569 

Frihetskänslan minskar 6,04a (1,21) 4,37b (2,03) 3,47c (2,21) <0,001 

Det är obekvämt 5,82a (1,36)  4,32b (1,91) 3,19c (2,06)  <0,001 

Du känner dig löjlig 6,47a (0,99)  5,26b (1,97)  5,26b (2,00)  0,001 

Du känner dig tryggare 1,70a (1,14) 2,16ab (1,35)  2,66b (1,82)  <0,001 

Du känner dig klok 2,19a (1,70) 2,32 ab (1,53) 3,00 b (1,99) 0,034 

Du skyddar ditt huvud 1,32a (0,91)  1,16a (0,55) 1,40a (1,01) 0,439 

SD=standardavvikelse. Skala 1–7 (1 = Instämmer helt, 7 = Tar helt avstånd). Det finns signifikanta skillnader mellan 

attityder då medelvärdena är markerade med olika upphöjda bokstäver (a, b, c) (p<0,05; Tukey post-hoc-test) medan 

medelvärden med samma bokstav inte är signifikant skilda åt på den nivån. I två fall skiljer sig gruppen som ibland använder 

hjälm inte från de två andra grupperna samtidigt som ”Alltid”- och ”Aldrig”-grupperna skiljer sig åt. Detta har markerats med 

ab i tabellen. 

Resultatet visade att de som alltid använder hjälm skiljer sig mycket från dem som aldrig gör det, men 

även från dem som nästan alltid använder hjälm. De som alltid använder hjälm tar i högre grad avstånd 

ifrån att frihetskänslan skulle minska, att den är obekväm och att den får dem att känna sig löjlig. De 

anser också i högre grad än de andra att hjälmen får dem att känna sig trygga. På frågan om en hjälm 
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skulle få dem att känna sig kloka var det en signifikant skillnad gentemot gruppen som aldrig använde 

hjälm. Däremot fanns det ingen skillnad mellan de tre grupperna gällande om man var en god förebild 

och om hjälmen skyddade huvudet. Tabell 4 visar hur troligt det är att olika omständigheter skulle 

kunna hindra dem från att använda hjälm. 

Tabell 4. Respondenternas uppfattning av kontroll i olika situationer när cykelhjälm används: 

Medelvärden (SD). 

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm p-värde 

Om du har bråttom då du ska ge dig av 1,44a (1,41) 3,31b (2,29) 5,86c (1,85) <0,001 

Om du på vissa sträckor cyklar i blandtrafik 1,17a (0,82) 2,50b (1,70) 5,08c (2,23) <0,001 

Om det finns förvaringsmöjligheter för 
hjälmen på arbetet 

1,36a (1,08) 2,92b (2,21) 4,96c (2,31) <0,001 

Om cykelhjälmen är bekväm 1,32a (1,05) 2,67b (1,91) 4,10c (2,26) <0,001 

SD=standardavvikelse. Skala 1–7 (1 = Mycket troligt, 7 = Mycket otroligt). Det finns signifikanta skillnader mellan 

uppfattning av kontroll då medelvärdena är markerade med olika upphöjda bokstäver (a, b, c) (Tukey post-hoc-test) medan 

medelvärden med samma bokstav inte är signifikant skilda åt på den nivån. 

Resultaten visade att de som alltid använder cykelhjälm anser att det är mera troligt att de skulle 

använda hjälmen även om de hade bråttom. Det var också mera troligt för dem att använda cykelhjälm 

om de cyklade i blandtrafik, då det fanns förvaringsmöjligheter på arbetsplatsen och om hjälmen var 

bekväm. Intressant att notera att i gruppen som aldrig använder hjälm var det endast 18 procent som 

svarade att de skulle använda den om de cyklade i blandtrafik (svar 1+2), vilka vissa kan uppleva som 

mera riskfyllt. Förvaringsmöjligheter verkade inte heller vara något som skulle få dem att ändra sitt 

beteende (22 % svarade 1 eller 2). I tabell 5 redovisas hur respondenterna uppfattar hur personer i 

deras närmaste omgivning ser på den respondentens hjälmanvändning (subjektiv norm). 

Tabell 5. Huruvida personer som står respondenten nära antas anse att det är viktigt att respondenten 

använder cykelhjälm då vädret är fint: Medelvärden (SD). 

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm p-värde 

Dina arbetskamrater 2,15a (1,39) 2,94b (1,62) 3,16b (1,87) 0,002 

Din partner 1,62a (1,33) 2,37ab (1,83) 2,56b (1,73) 0,006 

Dina barn 1,59a (1,07) 1,81ab (1,39) 2,53b (1,74) 0,006 

SD=standardavvikelse. Skala 1–7 (1 = Instämmer helt, 7 = Tar helt avstånd). Det finns signifikanta skillnader mellan synen 

på de närmaste åsikter då medelvärdena är markerade med olika upphöjda bokstäver (a, b, c) (p<0,05; Tukey post-hoc-test, 

alternativt t-test) medan medelvärden med samma bokstav inte är signifikant skilda åt på den nivån. I två fall skiljer sig 

gruppen som ibland använder hjälm inte från de två andra grupperna samtidigt som ”Alltid”- och ”Aldrig”-grupperna skiljer 

sig åt. Detta har markerats med ab i tabellen. 

Personer som aldrig använde hjälm menade jämfört med de två andra grupperna att personerna i den 

närmaste omgivningen i mindre utsträckning ansåg att det var viktigt att respondenten använde hjälm. 

Någon signifikant skillnad gällande barnbarn noterades dock inte (ej redovisad i tabellen), för många 

var denna delfråga inte relevant. Huruvida personer i respondentens närhet själva skulle använda hjälm 

i samma situation (deskriptiv norm), enligt respondentens uppfattning, undersöktes också, se tabell 6. 
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Tabell 6. Huruvida personer som står respondenten nära antas använda cykelhjälm då vädret är fint: 

Medelvärden (SD). 

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm p-värde 

Dina arbetskamrater 2,14a (1,30) 2,78ab (1,44) 3,41b (1,98) <0,001 

Din partner 2,04a (1,85) 3,09ab (2,12) 3,58b (2,40) <0,001 

Dina barn 2,20a (1,96) 2,81a (2,21) 3,06a (2,47) 0,149 

SD=standardavvikelse. Skala 1–7 (1 = Mycket troligt, 7 = Mycket otroligt). Det finns signifikanta skillnader mellan hur 

hjälmanvändningen antas vara då medelvärdena är markerade med olika upphöjda bokstäver (a, b, c) (p<0,05; Tukey post-

hoc-test, alternativt t-test) medan medelvärden med samma bokstav inte är signifikant skilda åt på den nivån. I två fall skiljer 

sig gruppen som ibland använder hjälm inte från de två andra grupperna samtidigt som ”Alltid”- och ”Aldrig”-grupperna 

skiljer sig åt. Detta har markerats med ab i tabellen. 

Den deskriptiva normen liknande den subjektiva. De som aldrig använde hjälm trodde i större 

utsträckning att de närmaste inte heller skulle använda hjälm, dock var det ingen signifikant skillnad 

mellan hur grupperna såg på barn och barnbarns hjälmanvändning. En fråga om olycksrisk var 

kopplad till det scenario som tidigare beskrivits, dvs.:  

Det är sensommar och du ska cykla till arbetet. Vädret är fint och cyklingen sker mestadels på 
cykelbana, men ibland även där det finns biltrafik. 

Respondenten fick på en sjugradig skala bedöma hur stor är risken att man råkar ut för en allvarlig 

cykelolycka (dvs. en olycka där du måste söka vård) om man cyklar i den beskrivna situationen, se 

tabell 7.  

Tabell 7. Respondenternas uppfattning av olycksrisken i det beskrivna scenariot: Medelvärden (SD).  

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm p-värde 

Risken för att råka ut för en allvarlig 
olycka 

2,55 (1,34) 2,37 (1,34) 2,43 (1,53) 0,796 

Skala 1–7 (1=Mycket liten och 7=Mycket stor).  

De tre olika grupperna skiljer sig inte åt i sin inställning till olycksrisken. I gruppen som alltid 

använder hjälm svarade 56 procent att risken var mycket liten (svarade 1 eller 2 på den sjugradiga 

skalan) och i gruppen som aldrig använde hjälm var samma andel 62 procent. Inställningen till ett par 

allmänna påståenden framgår ur tabell 8. 

Tabell 8. Respondenternas inställning till två påståenden: Medelvärden (SD).  

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm p-värde 

Vuxna cyklister bör alltid använda 
cykelhjälm 

1,25a (0,75) 1,91b (1,58) 2,61c (1,73) <0,001 

Att cykla utan hjälm ger dig dåligt samvete 3,08a (2,12) 3,17a (2,13) 4,49b (2,09) <0,001 

Skala 1–7 (1=Instämmer helt och 7=Tar helt avstånd). Det finns signifikanta skillnader mellan inställningarna till 

påståendena då medelvärdena är markerade med olika upphöjda bokstäver (a, b, c) (p<0,05; Tukey post-hoc-test, alternativt t-

test) medan medelvärden med samma bokstav inte är signifikant skilda åt på den nivån. 

Att vuxna cyklister bör använda hjälm instämde flertalet i, men det var signifikant fler om man själv 

använde hjälm. Att cykla utan hjälm gav dem som hade det beteendet inte särskilt dåligt samvete, 

medan de två andra grupperna i större utsträckning instämde med att det skulle ge dåligt samvete. En 

majoritet, 75 procent, instämde starkt i påståendet (svarade 1 eller 2 på den sjugradiga skalan) att 
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vuxna cyklister alltid bör använda cykelhjälm. Å andra sidan var det bara omkring 40 procent som 

skulle få dåligt samvete om man själv struntade i hjälmen.  

5.2.4. Faktorer som påverkar intentionen att använda cykelhjälm  

För att studera vilka faktorer som påverkar intentionen att använda cykelhjälm genomfördes 

hierarkiska linjära regressioner. I det första steget inkluderades de psykologiska faktorerna: attityd, 

upplevd kontroll och subjektiv norm. I enlighet med tidigare studier (t.ex. Eriksson & Forward, 2009) 

ingick även deskriptiv norm som en oberoende variabel. I det andra steget ingick frågan om risk samt 

demografiska variabler. Tabell 9 visar resultatet från denna analys. 

Tabell 9. Intentionen att använda cykelhjälm om man cyklar till arbetet när det är fint väder. 

 Steg 1   Steg 2   

 B SE B β B SE B β 

Att 0,23 0,08 0,11** 0,23 0,08 0,10** 

DN 0,09 0,06 0,06  0,10 0,06 0,07  

SN 0,21 0,06 0,13** 0,18 0,06 0,12** 

PCB 0,78 0,04 0,68*** 0,77 0,04 0,67*** 

Adj R2   0,71    

Risk    -0,09 0,05 -0,05 

Kön    -0,15 0,19 -0,02 

Ålder    -0,02 0,01 -0,09** 

Adj R2      0,72 

Metod = ENTER. B = ostandardiserad b-koefficient; SE = standardfel; β = standardiserad regressions-koefficient; Adj R2 = 

justerad, förklarad varians; Att = attityd; DN = deskriptiv norm; SN = subjektiv norm, PCB = upplevd känsla av kontroll. * 

p<0,05; ** p<0,01 *** p<0,001.  

Störst betydelse för om hjälm skulle användas kunde kopplas till den upplevda känslan av kontroll. 

Det vill säga att avsikten att använda hjälm gällde i hög grad även om man hade bråttom då man skulle 

ge sig av men också då man cyklade i blandtrafik, om man kunde förvara hjälmen på arbetet och om 

hjälmen var bekväm att använda. Attityderna, den subjektiva normen och ålder kunde också förklara 

intentionen. Detta innebär att de som hade en positiv attityd till cykelhjälm, upplevde att andra 

accepterade att de använde en samt var äldre i högre grad än andra också använde hjälm. Om deras 

närmaste själva använde hjälm eller inte, påverkade inte deras intention (deskriptiva normen), 

detsamma gällde vilket kön de hade samt deras syn på risk för olycka i den beskrivna situationen. Den 

totala modellen hade ett högt värde och förklarade 72 procent av deras intention. Detta gällde främst 

de variabler som ingår i TPB eftersom ålder endast ökade värdet med 1 procent. 

5.2.5. Egna kommentarer 

Respondenterna fick först med egna ord beskriva eventuella hinder för att använda hjälm när man 

cyklar till arbetet. Kommentarerna har grupperats efter olika typer av hinder och presenteras i följande 

tabell med det vanligaste hindret överst och därefter i fallande ordning. 
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Tabell 10 Hinder för att använda hjälm när man cyklar till arbetet.  

Förstör frisyr, blir varm och svettig om huvudet 

Vill inte bära omkring hjälmen, orolig för att den stjäls eller att man glömmer den 

Avståndet till arbetet (korta avstånd inte lika viktigt) 

Töntigt, fånigt 

Kostnad 

Vill kunna använda hörlurar 

Redigerade kommentarer, fallande ordning med det vanligaste hindret överst. 

En annan anledning som togs upp var att man aldrig hade tagit sig tiden att utprova cykelhjälmar och 

köpa någon. Andra tog upp lathet och svårigheten att vintertid ha något varmt under hjälmen. Frisyren 

togs upp av flest personer och en kommenterade enligt följande: 

Känner mig inte löjlig i hjälm men man får en förstörd frisyr, så beror på hur 

representativ man måste vara på jobbet. 

I vissa situationer ansåg man sig sakna en bra förvaringsplats för hjälmen: 

Ofta efter jobbet åker jag direkt upp på stan för att handla eller fika och vill då inte bära 

runt på min hjälm. 

I slutet av enkäten gavs möjlighet att ge allmänna kommentarer. De vanligaste kommentarerna 

handlade om andra situationer då cykelhjälm användes, även om man inte alltid använde den vid 

pendling till arbetet: vid längre sträckor, landsvägsträning, körning med mountainbike i terrängen, 

vintertid samt i trafikerade storstäder som saknar cykelvägar. Benägenheten att använda hjälm kan 

också vara kopplad till vilken typ av cykel som används:  

Använder alltid hjälm vid längre sträckor och landsvägsträning, men har bara 3 kvarter 

till jobbet...  

Jag använder alltid cykelhjälm när jag cyklar till jobbet eftersom jag då använder en mer 

extrem cykel. Använder inte lika ofta hjälm på min stadscykel. Har dock oftast använt 

hjälm i många år.  

Några tog upp olyckor och incidenter man själv eller anhöriga varit med om: 

Jag har trillat flera gånger med cykeln på väg till jobbet, både på grund av personliga 

misstag och yttre omständigheter. Det går alltid att köpa en ny cykelhjälm, men jag har 

inte hittat någon butik som säljer nya huvuden  

Trafikfarliga situationer och ungdomars hjälmanvändning engagerade några respondenter: 

De farligaste trafiksituationerna är där cykelbana och bilväg korsar varandra och 

bilister ska lämna cyklister företräde - tanken är god att cyklister ska få företräde men det 

missar ofta bilister, trots fartgupp och skyltar.  

Alla tips om hur man får tonåringar att använda cykelhjälm mottages tacksamt. De anser 

det alldeles för "töntigt" att ha hjälm och vägrar cykla om de måste ha hjälm.  

Ibland kan hjälmanvändningen vid viss typ av cykling få personen att börja använda hjälm även vid 

arbetspendling: 
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När jag började träningscykla (racer/landväg) började jag även använda hjälm när jag 

pendlar, risken för olycka känns lika påtaglig hur och vart jag än cyklar, i och med ökad 

cykelpendling kanske pendlingsriskerna ökar.  

En hjälmlag borde införas, särskilt för elcyklister, menade en respondent: 

Jag tycker det borde vara lag på att ha cykelhjälm - i alla fall när man cyklar på elcykel! 

Det är många som ”inte är vana” att cykla så fort som man gör med en elcykel - och som 

tyvärr inte använder hjälm. 

En person menade att kampanjer för ökad cykelhjälmsanvändning skulle kunna få motsatt effekt:  

Som vuxen borde man få bestämma sådant själv och inte bli matad med propaganda eller 

regler/lagar. Jag är mindre benägen att använda hjälm pga. fokuset på det. Om ingen 

hade försökt få mig att få dåligt samvete för att inte använda hjälm så hade jag 

förmodligen använt den mer. 
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6. Delstudie 2: Effektutvärdering av kampanjen i Karlskrona  

6.1. Påverkansinsatsen – grunden för en önskad förändring 

När förstudien var genomförd var det dags för själva kampanjinsatsen. Filmen och bilderna visades 

under två veckor (27/8–13/9 2019) på olika skärmar i kontorshuset. Figur 11 visar placeringen av 

skärmarna i lunchrestaurangen och i en korridor. Eftersom koncernspråket är engelska på Ericsson, var 

budskapet i filmerna huvudsakligen på engelska, men i den ena filmen presenterades budskapen även 

av en svensk röst. 

    

Figur 11. Exempel på skärmarnas placering i Ericssons lokaler. Foto: Sonja Forward. Bild. 

En vecka senare, den 4 september, besökte Sonja Forward, ansvarig för projektet, och Inger 

Linderholm, projektmedarbetare på Ericsson i Karlskrona. De visade cykelhjälmar och tillhandahöll 

tryckt information från Folksam om hjälmtester, vad man ska tänka på då man använder hjälm, vad en 

MIPS-hjälm är och ett informationsblad om hjälmar rent allmänt från SIS (Svenska institutet för 

standarder). 

6.2. Metod 

6.2.1. Enkät 

I eftermätningen skickades samma enkät ut som i föremätningen med den skillnaden att några frågor 

om själva kampanjen ingick. Frågorna inleddes med den aktuella cykelhjälmskampanjen, om 

inställningen till denna typ av information samt om besöket från VTI:  

• Såg du filmen om hjärnan och cykelhjälmar som visades på Ericsson i Karlskrona?  

• Såg du de andra bilderna som visades på Ericssons skärmar i Karlskrona?  

• Har du på något annat sätt hört talas om cykelhjälms kampanjen som visades på Ericsson 

i Karlskrona?  

• Vad anser du om innehållet i kampanjen?  
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Därefter ingick några frågor om spridning av information och vad respondenterna ansåg om själva 

budskapet:  

• Vad anser du om att sprida ett sådan kampanj på din arbetsplats? 

• Vad anser du om kampanjens huvudbudskap (”Tänk på hjärnan när du cyklar”). 

• Vad anser du om kampanjens utformning? 

Avslutningsvis ingick några frågor om besöket VTI gjorde på arbetsplatsen:  

• Kände du till att VTI besökte Ericsson den 28 augusti?  

• Vad anser du om demonstrationen av cykelhjälmar?  

• Kände du till att du kunde få 10 procent i rabatt på Sportkompaniets cykelhjälmar från 

den 4 till den 7 september? 

• Under de senaste tre veckorna har du köpt en cykelhjälm till dig själv eller någon annan?  

6.2.2. Genomförande 

En e-post med länkar till en svensk och en engelsk version av enkäten distribuerades i slutet av 

september följt av två påminnelser. Enkäten skickades till samma personer som i föremätningen. 

Enkäten stängdes i mitten av november. 

6.2.3. Undersökningspopulation 

Tabell 11 visar hur många som svarade på frågorna i eftermätningen. 

Tabell 11. Antal svar, kompletta och inkompletta. 

Enkätversion Antal kompletta 
svar 

Antal inkompletta 
svar som har 
använts i analysen 

Antal inkompletta 
svar som inte har 
använts i analysen 

Totalt antal svar 

Svensk 85 10 17 112 

Engelsk 21 1 7 29 

Totalt 106 11 24 141 

Före analysen exkluderades svar från 24 personer eftersom dessa personer endast hade besvarat 

enstaka frågor i enkätens inledning. En fråga ställdes i efterenkäten huruvida man fullständigt 

besvarade den första enkäten. De flesta, 88 av 113 eller 76 procent, var säkra på att de gjorde det, 6 

personer (ca 5 procent) svarade ”Ja, men jag är inte helt säker” medan 5 personer (drygt 4 procent) 

svarade ”Nej, men jag är inte säker”. Sexton personer, eller drygt 14 procent, var säkra på att de inte 

besvarade enkäten som skickades ut före kampanjen. 

Majoriteten av dem som besvarade enkäten var män (80 %). Medelåldern bland de svarande var 44 år 

(sd= 9,8). Männen var yngre (43 år, sd=10,2) än kvinnorna (49 år, sd=6,4). De svarande tillhörde 

åldersspannet 23–62 år. Jämfört med svaren i föremätningen var undersökningspopulationens ålder 

och kön så gott som detsamma. De enda som skiljde dem åt var att kvinnorna i eftermätningen var 

något äldre (föremätning= 47 år; eftermätning=49 år). 

6.3. Resultat  

Resultaten som presenteras i det första avsnittet jämför alla som svarade före och efter kampanjen 

oavsett om man cyklade till arbetet eller inte. Detta för att få en mera generell bild av synen på 

cykelhjälm. I det andra kapitlet jämförs enbart de som cyklar till arbetet. I det tredje kapitlet analyseras 

likheter och olikheter mellan olika grupper beroende på om de själva använder cykelhjälm eller inte. 
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Syftet med detta är att undersöka om målgruppen (dvs. de som aldrig använder hjälm) förändrat sin 

inställning till cykelhjälm mer än de andra. De två avslutande kapitlen presenterar resultat som handlar 

om hur själva kampanjen upplevdes och besöket på arbetsplatsen.   

6.3.1. Inställningen till hjälmanvändning före och efter kampanjen -samtliga 

Figur 24 visar attityden före och efter kampanjen.  

 

Figur 24. Attityder till hjälmanvändning före och efter kampanjen, samtliga personer. Genomsnittliga 

värden på en 7-gradig skala (*p<0,05). 

Attityderna i eftermätningen var mycket snarlika dem i föremätningen. I eftermätningen höll 

respondenterna dock i större utsträckning med om att man kände sig tryggare med hjälm. Figur 25 

visar eventuella förhållanden som antingen kunde öka eller minska användningen av hjälm samt om de 

har för avsikt att använda hjälm framöver.  

 

Figur 25. Hur troligt hjälmanvändning under olika förutsättningar skulle vara samt intentionen att 

använda hjälm, före och efter kampanjen, samtliga personer. Genomsnittliga värden på en 7-gradig 

skala. 

1

2

3

4

5

6

7

Du är en god
förebild för

andra

Frihetskänslan
minskar

Det är
obekvämt

Du känner dig
löjlig

Du känner dig
tryggare

Du känner dig
klok

Du skyddar
ditt huvud

M
e

d
e

lv
är

d
e

Före (n=318) Efter (n=107)

1 = Tar helt avstånd- - - 7 = Instämmer helt

*

1

2

3

4

5

6

7

Om du har bråttom då
du skall ge dig av

Om du på vissa sträckor
cyklar i blandtrafik

Om det finns
förvaringsmöjligheter för

hjälmen på arbetet

Om cykelhjälmen är
bekväm

M
e

d
e

lv
är

d
e

1= Mycket otroligt --- 7= Mycket troligt

Före (n=318) Efter (n=107)



60  VTI rapport 1057 

Resultatet visade på en svag tendens att hjälmen skulle användas oftare under olika förutsättningar 

även om skillnaderna inte var signifikanta. De två kunskapsfrågorna som ställdes i föremätningen 

ingick även i eftermätningen. Svaren från frågorna som handlar om hur stor andel av cyklisternas 

allvarliga olyckor som är singelolyckor visas i figur 26. 

 

Figur 26. Hur stor andel av olyckorna där cyklister skadas svårt som respondenten trodde var 

singelolyckor. 

En något högre andel i eftermätningen hade angett ett svar (70 %) som är i närheten av den faktiska 

andelen (80 procent är singelolyckor) samtidigt som det också var fler som antog att andelen endast 

var 30 procent. Fördelningen på svarsalternativen var inte statistiskt signifikant. När det gäller 

hjälmens skadereducerande effekt jämförs svaren före och efter i figur 27.  

 
Figur 27. Hur mycket respondenten trodde att en hjälm kunde reducera risken för skallskador i en 

olycka. 

En ungefär lika stor andel före som efter (85 procent) svarade att en hjälm reducerade risken för 

skallskador med 70 alternativt 80 procent (forskningen visar på en reduktion som är cirka 74 %). 

Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan för- och eftermätningen gällande fördelningen på 

svarsalternativen kunde noteras. 
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6.3.2. Inställningen till cykling före och efter kampanjen – personer som cyklar till 
arbetet 

Motsvarande resultat när jämförelsen begränsas till dem som cyklade till arbetet visas i följande 

figurer. 

 

Figur 28. Attityder till hjälmanvändning före och efter kampanjen, personer som cyklar till arbetet. 

Genomsnittliga värden på en 7-gradig skala (*p<0,05). 

Ett par signifikanta förändringar bland dem som cyklade till arbetet kunde noteras i eftermätningen. 

Dessa cyklister instämde i eftermätningen i större utsträckning med om att man kände sig tryggare och 

klokare samt att huvudet skyddades om hjälm används. Figur 29 visar i vilken utsträckning olika 

situationer skulle påverka hjälmanvändningen.  

 

Figur 29. Hur troligt hjälmanvändning under olika förutsättningar skulle vara, före och efter 

kampanjen, personer som cyklar till arbetet. Genomsnittliga värden på en 7-gradig skala (*p<0,05). 

Benägenheten att använda hjälm under olika förutsättningar tenderade att öka, dock var endast en av 

dessa skillnader statistiskt signifikant och denna förändring sågs återigen endast hos männen. Om 

hjälmen var bekväm, svarade de som cyklade till arbetet i eftermätningen i högre utsträckning att det 

var troligt att den skulle användas jämfört med motsvarande grupp som besvarade förenkäten. Figur 

30 visar om respondenterna hade förändrat sin hjälmanvändning efter kampanjen. 
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Figur 30. Vilket förändringsstadium man enligt TTM befann sig i när det gäller användning av 

cykelhjälm, före och efter kampanjen, personer som cyklar till arbetet. 

Resultatet visade att inga signifikanta förändringar hade skett när hänsyn tas till alla fem stadierna i 

TTM-modellen (Jfr. avsnitt 3.3.2). Medelvärdet i föremätningen var 4,20 (SD 1,93) vilket kan 

jämföras med 4,57 (SD 1,83) i eftermätningen vilket visar på en liten förskjutning mot användning 

även om den inte var signifikant. Om man enbart utgår ifrån de som cyklade till arbetet och som aldrig 

använde hjälm i föremätningen var det 91 procent som befann sig i steg 1 (20 %) eller 2 (71 %). I 

eftermätningen var befann sig 78 procent i steg 1 och 2 medan steg 3 vilken tidigare var 4 procent 

uppgick till 17 procent.  

6.3.3. Tre olika gruppers inställning till cykelhjälm och cykelhjälmsanvändning före 
och efter kampanjen 

Eftersom kampanjen riktade sig till dem som inte använde cykelhjälm genomfördes analyser där tre 

olika grupper jämfördes före och efter. Det vill säga de som cyklade till arbetet och alltid använde 

hjälm, de som ibland använde hjälm och de som aldrig använde hjälm. Tabell 11 visar deras attityd 

före och efter kampanjen.  

Tabell 12 Attitydförändringar inom tre grupper av hjälmanvändare: Medelvärden (SD).  

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm 

Före 

(n=73) 

Efter 

(n=34) 

p Före 

(n=38) 

Efter 

(n=8) 

p Före 

(n=53) 

Efter 

(n=19) 

p 

Du är en god förebild för 
andra 

1,55 

(1,32) 

1,12 

(0,54) 

0,02 1,74 

(1,18) 

2,38 

(2,00) 

n.s. 1,77 

(1,25) 

1,58 

(0,84) 

n.s. 

Frihetskänslan minskar 6,04 

(1,21) 

5,85 

(1,40) 

n.s. 4,37 

(2,03) 

4,50 

(1,51) 

n.s. 3,47 

(2,21) 

3,47 

(2,04) 

n.s. 

Det är obekvämt 5,82 

(1,36) 

5,82 

(1,31) 

n.s. 4,32 

(1,90) 

4,25 

(1,67) 

n.s. 3,19 

(2,06) 

3,21 

(1,81) 

n.s. 

Du känner dig löjlig 6,47 

(0,99) 

6,26 

(1,38) 

n.s. 5,26 

(1,97) 

4,75 
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(2,12) 
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 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm 

Före 

(n=73) 

Efter 

(n=34) 

p Före 

(n=38) 

Efter 

(n=8) 

p Före 

(n=53) 

Efter 

(n=19) 

p 

Du känner dig tryggare 1,70 

(1,14) 

1,56 

(1,02) 

n.s. 2,16 

(1,35) 

2,13 

(0,64) 

n.s. 2,66 

(1,82) 

1,79 

(1,03) 

0,01 

Du känner dig klok 2,19 

(1,70) 

1,91 

(1,58) 

n.s. 2,32 

(1,53) 

2,50 

(1,20) 

 

n.s. 3,00 

(1,99) 

1,84 

(0,90) 

0,001 

Du skyddar ditt huvud 1,32 

(0,91) 

1,00 

(0,00) 

<0,01 1,16 

(0,55) 

1,50 

(0,53) 

n.s. 1,40 

(1,01) 

1,05 

(0,23) 

0,02 

Sjugradig skala där 1 = Instämmer helt, 7 = Tar helt avstånd. 

Resultatet visade att den största förändringen hade skett i gruppen som aldrig använde cykelhjälm. 

Jämfört med föremätningen instämde de i högre utsträckning att hjälmen fick dem att känna sig 

tryggare och klokare. De instämde också mera med att hjälmen skyddade deras huvud. I gruppen som 

alltid använde hjälm visade resultaten på en signifikant förändringen nämligen att de i ännu högre grad 

instämde i att hjälmen skyddade deras huvud. I eftermätningen är medelvärdet 1 vilket innebär att alla 

instämde starkt med detta påstående. I tabell 12 presenteras motsvarande resultat för påståendena 

kopplade till upplevd kontroll.  

Tabell 13 Förändringar av sannolikheten att hjälm skulle användas utifrån upplevd känsla av kontroll 

inom tre grupper: Medelvärden (SD).  

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm 

Före 

(n=72) 

Efter 

(n=34) 

p Före 

(n=36) 

Efter 

(n=8) 

p Före 

(n=51) 

Efter 

(n=19) 

p 

Om du har bråttom då du 
ska ge dig av 

1,44 

(1,41) 

1,12 

(0,33) 

n.s. 3,31 

(2,29) 

2,75 

(2,05) 

n.s. 5,86 

(1,85) 

5,53 

(2,20) 

n.s. 

Om du på vissa sträckor 
cyklar i blandtrafik 

1,17 

(0,82) 

1,03 

(0,17) 

n.s. 2,50 

(1,70) 

1,88 

(0,64) 

n.s. 5,08 

(2,23) 

4,32 

(2,11) 

n.s. 

Om det finns 
förvaringsmöjligheter för 
hjälmen på arbetet 

1,36 

(1,08) 

1,26 

(0,86) 

n.s. 2,92 

(2,21) 

3,38 

(1,69) 

n.s. 4,96 

(2,31) 

4,68 

(2,38) 

n.s. 

Om cykelhjälmen är 
bekväm 

1,32 

(1,05) 

1,09 

(0,38) 

n.s. 2,67 

(1,91) 

2,13 

(1,73) 

n.s. 4,10 

(2,26) 

3,11 

(2,00) 

n.s. 

Sjugradig skala där 1 = Mycket troligt, 7 = Mycket otroligt. 

Sett över samtliga som besvarade enkäterna, kunde inga signifikanta skillnader noteras. I tabell 13 

redovisas hur de svarande i de tre delgrupperna uppfattade att den närmaste omgivningen såg på den 

svarandes hjälmanvändning (subjektiv norm). Som tidigare redovisas inte data om barnbarnen då 

antalet var litet. 
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Tabell 14. Huruvida personer som står respondenten nära antas anse att det är viktigt att 

respondenten använder cykelhjälm då vädret är fint, tre grupper av hjälmanvändare: Medelvärden 

(SD).  

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm 

Före 

 

Efter 

 

p Före 

 

Efter 

 

p Före 

 

Efter 

 

p 

Dina arbetskamrater 2,15 

(1,39; 
n=72) 

 

1,94 

(1,15; 
n=34) 

 

n.s. 2,94 

(1,62; 
n=36) 

 

2,63 

(1,51; 
n=8) 

n.s. 3,16 

(1,87; 
n=51) 

 

2,79 

(1,87; 
n=19) 

n.s. 

Din partner 1,62 

(1,33; 
n=68) 

 

1,48 

(1,18; 
n=31) 

n.s. 2,38 

(1,83; 
n=32) 

 

1,63 

(0,52; 
n=8) 

n.s. 2,56 

(1,79; 
n=39) 

1,31 

(0,85; 
n=13) 

0,001 

Dina barn 1,59 

(1,07; 
n=61) 

 

1,52 

(1,05; 
n=27) 

 

n.s. 1,81 

(1,39; 
n=26) 

1,50 

(0,58; 
n=4) 

n.s. 2,53 

(0,93; 
n=34) 

1,45 

(2,00; 
n=11) 

0,01 

Sjugradig skala där 1 = Instämmer helt, 7 = Tar helt avstånd. 

Resultaten visar att i likhet attityden till cykelhjälm var det i gruppen som aldrig använde hjälm där 

den största skillnaden noterades. I eftermätningen menade respondenterna att partnern och barn antogs 

anse att det var viktigare än i föremätningen att respondenten använde hjälm i den beskrivna 

situationen. På samma sätt undersöktes förändringarna i den deskriptiva normen, se tabell 14. 

Tabell 15. Huruvida personer som står respondenten nära själva antas använda cykelhjälm då vädret 

är fint, tre grupper av hjälmanvändare: Medelvärden (SD).  

 Alltid hjälm Ibland hjälm Aldrig hjälm 

Före 

 

Efter 

 

p Före 

 

Efter 

 

p Före 

 

Efter 

 

p 

Dina arbetskamrater 2,14 

(1,31; 
n=72) 

2,65 

(1,23; 
n=34) 

n.s. 2,78 

(1,44; 
n=36) 

2,00 

(1,07; 
n=8) 

n.s. 3,41 

(1,98; 
n=51) 

3,84 

(1,98; 
n=19) 

n.s. 

Din partner 2,04 

(1,85; 
n=68) 

1,97 

(1,92; 
n=31) 

n.s. 3,09 

(2,12; 
n=32) 

1,38 

(0,74; 
n=8) 

<0,001 3,58 

(2,40; 
n=40) 

3,00 

(2,34; 
n=12) 

n.s 

Dina barn 2,20 

(1,96; 
n=61) 

2,07 

(1,90; 
n=28) 

n.s. 2,81 

(2,21; 
n=26) 

1,50 

(1,00; 
n=4) 

n.s. 3,06 

(2,47; 
n=35) 

3,09 

(2,51; 
n=11) 

n.s 

Sjugradig skala där 1 = Mycket troligt, 7 = Mycket otroligt. 

Endast en förändring hade skett och det i gruppen som ibland använde hjälm. Respondenterna menade 

att det var troligare i eftermätningen jämfört med föremätningen att partnern skulle använda hjälm i 

den beskrivna situationen.  
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6.3.4. Synen på cykelhjälmskampanjen 

Enkätens del med frågor om kampanjen inleddes med två frågor om den uppmärksammats. Den ena 

frågan handlade om man hade sett filmen om hjärnan och den andra om man hade lagt märke till de 

andra bilderna som visades på skärmarna på Ericsson, se figur 31.  

 

Figur 31. Huruvida kampanjen uppmärksammats eller ej (n=117). 

Hälften av personerna i eftermätningen var säkra på att de hade sett filmen medan en något lägre andel 

var säkra på att de observerat bilderna. Därtill uppgav nästan en av tio att de trodde sig ha sett filmen 

och fler än var femte trodde sig ha sett bilderna. Sammantaget hade 74 procent, eller 87 personer, sett 

någon del av kampanjen (filmer och/eller bilder) om man inkluderar de som var osäkra, medan 26 

procent inte hade lagt märke till kampanjen eller inte visste. Flertalet av de senare (22 av 30 personer 

eller 73 %) hade emellertid hört talats om cykelhjälmskampanjen på ett annat sätt enligt en följdfråga. 

Av de 117 personer som besvarat de inledande kampanjfrågorna i enkäten, har vi uppgift om huruvida 

de cyklade till arbetet eller inte i 108 fall. Av dessa cyklade 47 personer inte till arbetet (44 %). De 

som cyklade till arbetet uppmärksammade kampanjen i högre grad än de andra, se figur 32. 



66  VTI rapport 1057 

 

Figur 32. Om kampanjen uppmärksammats eller ej uppdelat efter om respondenten cyklade till arbetet 

(n=61) eller inte (n=47). 

Mellan 70 och 75 procent av dem som cyklade till arbetet hade uppmärksammat filmerna och bilderna. 

Motsvarande andel bland dem som inte cyklade till Ericsson var 50-55 procent (p<0,05). Här ingår 

både de som svarat ”Ja, jag är säker på det” och ” Ja, men jag är inte säker” på frågan om man sett 

filmen respektive bilderna. 

Hur kampanjen uppfattades av dem som tagit del av den framgår i figur 33. Figuren visar hur stor 

andel av respondenterna som varit starkt positiva (markerat någon av de två högsta alternativen på den 

sjugradiga skalan som användes, t.ex. från 1 = ”Inte alls informativt” till 7 = ”Mycket informativt”) till 

kampanjens innehåll utifrån ett antal aspekter.   

 

Figur 33. Synen på kampanjens innehåll utifrån ett antal aspekter uppdelat efter om respondenten 

cyklade till arbetet eller ej (* = p<0,05). 
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En majoritet ansåg att kampanjens innehåll var viktigt, trovärdigt, tydligt och inte irriterande. De 

personer som cyklade till arbetet tenderade att ha en mer positiv inställning till kampanjens innehåll. 

Den enda signifikanta skillnaden mellan gruppen som inte cyklade till arbetet och gruppen som gjorde 

det, uppträdde för trovärdigheten. De som cyklade till arbetet ansåg att det var mera trovärdigt.  

Tre av fyra ansåg att det var en bra idé att genomföra en hjälmkampanj på en arbetsplats, se figur 34. 

Dock var de som inte cyklade till arbetet signifikant mindre positiva till detta än gruppen som cyklade 

till arbetet.  

 

Figur 34. Generella synpunkter på kampanjen uppdelat efter om respondenten cyklade till arbetet 

eller ej (* = p<0,05). 

Kampanjens huvudbudskap, Tänk på hjärnan när du cyklar, fick också positiva omdömen av de flesta 

även om de som cyklade till arbetet var ännu mera positiva. Däremot var det en lägre andel som 

instämde i hög grad att kampanjen var iögonfallande eller tilltalande (30–40 %). Få tyckte att den var 

för lång. 

6.3.4.1. Tre olika gruppers inställning till kampanjen 

De 50 personer som cyklade till arbetet, delades i tre hjälmanvändningsgrupper enligt tidigare 

indelning. Gruppernas uppfattning om kampanjen framgår ur figur 35 som visar hur stor andel av 

respondenterna som intagit en starkt positiv inställning till aspekterna.   
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Figur 35. Synen på kampanjens innehåll utifrån ett antal aspekter uppdelat efter tre grupper av 

hjälmanvändare. 

Skillnaderna är små och några tydliga trender är svåra att se. Gruppen som ibland använde cykelhjälm 

avvek dock för några aspekter, hur irriterande respektive övertygande kampanjen var, men denna 

grupp var minst och resultatet måste tolkas med försiktighet. När variansanalyser genomförs på 

medelvärdena av de sjugradiga skalorna, framträder inga signifikanta skillnader. Motsvarande resultat 

för övriga aspekter av kampanjen framgår ur figur 36. 
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Figur 36. Generella synpunkter på kampanjen uppdelat efter tre grupper av hjälmanvändare. 

Även för dessa aspekter saknades ett tydligt mönster och inga skillnader mellan grupperna existerade 

enligt en variansanalys som baserades på medelvärden på skalorna. 

6.3.5. Demonstration av cykelhjälmar 

Flertalet, 86 procent eller 93 av 108 personer, kände till VTI-besöket hos Ericsson den 28 augusti då 

cykelhjälmar förevisades och informationsbroschyrer delades ut. Det var ingen skillnad beträffande 

denna kännedom mellan gruppen som cyklade till arbetet och gruppen som inte gjorde det. Figur 37 

visar svarsfördelningen på frågans samtliga alternativ. Denna fördelning skilde heller inte signifikant 

mellan dessa grupper.  

 

Figur 37. Kännedom om VTI-besöket den 28/8 och om man träffade personerna från VTI uppdelat 

efter om respondenten cyklade till arbetet eller ej. 
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Femton personer, elva som cyklade till arbetet och fyra som inte gjorde det, stannade till och tog del 

av informationen. Elva av dessa personer (varav nio cyklade till arbetet) ansåg att demonstrationen/ 

informationen var informativ (hade angett 1 eller 2 på en 7-gradig skala där 1=mycket informativ). 

Ett annat inslag i hjälmkampanjen var att en sportbutik erbjöd Ericsson-anställda 10 procent i rabatt på 

cykelhjälmar under några dagar i början av september. Detta kände drygt var tredje respondent till, 35 

procent, och någon skillnad mellan gruppen som cyklade till arbetet och gruppen som inte gjorde det 

fanns inte i detta avseende. 

Åtta personer (7 %) av dem som besvarade efterenkäten hade under de senaste tre veckorna köpt en 

cykelhjälm till sig själv eller någon annan. Fem av dessa cyklade till arbetet, av dem var det i sin tur 

två som då aldrig använde hjälm. 

6.3.6. Kommentarer om cykelhjälmskampanjen 

Respondenterna hade möjlighet att kommentera kampanjen. Några kände sig inte särskilt träffade 

eftersom man redan använde cykelhjälm eller reste till arbetet på ett annat sätt än med cykel: 

Har och använder redan en MIPS cykelhjälm sedan tidigare, cykelpendlar dagligen 

Jag går till jobbet och jag äger redan en cykelhjälm. Därav minimalt intresse från min 

sida för den här kampanjen. 

Hade lite mer förväntningar än en reklamsnutt... att ha cykelhjälm var redan självklart...  

Kampanjen borde ha informerat mer om MIPS-hjälmar ansåg en person. En annan hann inte utnyttja 

erbjudandet i sportbutiken och menade att giltighetstiden skulle ha varit längre. Några hade synpunkter 

på hur kampanjens budskap spreds/skulle kunna spridas: 

Såg aldrig någon film, och stannar aldrig till framför de få infoskärmarna för att läsa, 

finns ingen i mitt fikarum - så har nog inte sett hela kampanjen. Men hade kollegor som 

berättade om vad de läst på infoskärmarna. 

Lägg till större planscher i hissen? runt fikarummet där man tar kaffe. Kanske en liten 

bild på insidan av toaletten; på dörren. 

Arbetsgivaren borde ha sponsrat hjälminköp ansåg ett par personer: 

Om Ericsson tycker det är bra att ha hjälm, tycker jag företaget skulle ge, eller i alla fall 

bidra, till att varje anställd har en hjälm. 

Bra om Ericsson kunde gett ok att utnyttja sin hälsopeng till att köpa en riktigt bra hjälm. 

Både negativa och positiva omdömen framfördes: 

Lägg ner den här typen av vuxendagis. En normal vuxen vet vilka riskerna är att cykla 

bland bilar, och att det finns hjälmar att köpa om man vill. Stat och myndighet ska 

respektera medborgares rätt att slippa påverkanskampanjer som dessutom finansieras av 

medborgarna själva utan möjlighet att säga nej. Överförmynderi och slöseri med publika 

medel ursäktas inte av att budskapet är av god karaktär. 

Jag tycker det är ett jättebra initiativ, det har gjort mig mer medveten, och vi har 

diskuterat det vid fikabordet. Jag cyklar väldigt sällan, så jag har inte känt mig så träffad 

ändå. 
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7. Kampanjen i Kristianstad 

Kampanjen i Kristianstad hade samma upplägg som i Karlskrona, dvs. försöket startade med en 

föremätning, kampanjen lanserades och en demonstration genomfördes. Därefter skickades en ny 

enkät ut. I detta kapitel redovisas metod och utfall. 

7.1. Metod 

7.1.1. Enkät 

Frågorna i förenkäten som de butiksanställda fick svara på var identisk med den som anställda i 

Karlskrona besvarade (se avsnitt 6.1.1). Helt kort mätte de hjälmanvändning och attityder till hjälmen 

med fokus på cykling till arbetet. I enkäten ingick även frågor baserade på teorierna Theory of planned 

behaviour (TPB, Ajzen, 1991) och den transteoretiska modellen (Prochaska & DiClemente, 1983). I 

eftermätningen skickades samma enkät ut som i föremätningen med den skillnaden att några frågor om 

själva kampanjen ingick. Till skillnad från enkäten i Karlskrona handlade frågorna om filmer och 

bilder som visades i köpcentret samt besöket från NTF (se avsnitt 7.1.1).  

7.1.2. Genomförande 

Den primära målgruppen för att mäta kampanjens effekt var de butiksanställda på C4 Shopping som 

utgjordes av ca 600 personer. Innan kampanjen startade informerades butikscheferna som sedan 

informerade sina respektive anställda. De fick se kampanjfilmen och bildspelet och fick även en 

skriftlig beskrivning om projektet och dess syfte (se Bilaga 1). I detta pilotförsök hade vi även en 

sekundär målgrupp – besökarna på centrat.  

Den lokala cykelhandlare som C4 Shopping redan tidigare samarbetat med, kontaktades, och via detta 

företag fick vi låna ett antal hjälmar. Däremot fanns inget intresse från dem att erbjuda någon form av 

rabatt på cykelhjälmar under kampanjperioden, något som den lokale cykelhandlaren i Karlskrona 

gjorde (se avsnitt 5.1). Figur 38–40 visar var i köpcentret skärmarna fanns och vilka budskap som 

förmedlades. Förutom dessa bilder visades den rörliga filmen på stora tv-skärmar som var placerade 

utmed gångstråken vid affärerna (se 4.1.1). 
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Figur 38. En av tre olika bilder som visades på stora skärmar i takhöjd på köpcentret ”Information 

färdas mellan hjärnceller i 400 km/tim”. Foto: Marknadsansvarig C4 Shopping. 

 

Figur 39. En av tre olika bilder som visade på stora skärmar i takhöjd på köpcentret ”Tänk på 

hjärnan då du cyklar”. Foto: Marknadsansvarig C4 Shopping.  
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Figur 40. En av tre olika bilder som visade på stora skärmar i takhöjd på köpcentret ”80 % av alla 

cykelolyckor är singelolyckor”. Foto: Marknadsansvarig C4 Shopping.  

7.2. Undersökningspopulation och resultat 

Även vid C4 Shopping var planen att genomföra en för- och eftermätning. Tyvärr fanns ingen 

möjlighet att skicka ut personliga mejl till de cirka 600 butiksanställda. Vi fick i stället skicka ut 

enkäterna via den app som är C4 Shoppings informationskanal ut till butikerna och deras anställda. I 

appen informerades om projektet och där hänvisades också till en länk, som gav åtkomst till enkäten. 

Tyvärr var det alldeles för få som besvarade på enkäten. Det var endast 32 personer som fullständigt 

besvarade förenkäten (ytterligare 19 personer påbörjade enkäten), trots enträgna försök att påminna de 

butiksanställda  

7.2.1. Föremätningen 

Av de få inkomna svaren i föremätningen framkom följande: 

Ser du några andra hinder att använda cykelhjälm i den beskrivna situationen? 

• Frisyren 

• Hår style när man ta bort hjälm 

• Det är ibland bökigt med stöldrisken (har hövding) 

• Förstör frisyren 

• Det är fult och förstör frisyren. 

Allmänna kommentarer: 

• Kommer använda cykelhjälm när man väl får barn och ska cykla med dem för att de behöver 

det mest. Det känns som att det är dem som med störst sannolikhet skadar sig (ramlar, kör in i 

saker/varandra, m.m.). 

• En cykelhjälm varar inte hur länge som helst utan bör bytas efter ett visst antal år? 

• Viktigt att det alltid finns cykelväg parallellt med alla vägar. Detta för att separera de olika 

fordonen. Se på Danmark som är ett gott exempel. 
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• Min mamma dog, 50 år gammal, när hon var ute o cyklade (utan hjälm) 1987 det har påverkat 

mig att ALLTID bära hjälm. 

7.2.2. Eftermätningen 

I eftermätningen var det endast 8 personer som besvarade enkäten fullständigt (ytterligare 3 personer 

påbörjade den). Två personer uppgav i efterenkäten att de var säkra på att de besvarade även 

förenkäten.  

Det finns naturligtvis en mängd skäl till varför vi inte fick in några svar från de butiksanställda. För 

det första firade köpcentrumet C4 Shopping 1-årsjubileum i slutet av september 2019 samtidigt som 

cykelhjälmskampanjen genomfördes. Aktiviteterna i samband med detta har troligen påverkat i vilken 

grad cykelhjälmskampanjen uppmärksammades och benägenheten att delta i studien.  

För det andra kände sig de butiksanställda troligen inte alls motiverade att besvara en enkät vare sig 

före eller efter kampanjen under denna så intensiva period; allt deras fokus när projektet pågick – 

inklusive för- och eftermätningen – låg självfallet i första hand på att göra sitt jobb, dvs. sälja. (Se 

vidare kapitel 7).  

För det tredje fallerade även den möjlighet vi såg i att undersöka kampanjens effekt i den sekundära 

målgruppen. Trots att det finns en webbplats där enkäten kunde publicerats. Skälet till detta var de 

regler som gäller för GDPR. 

Vi kan därför endast göra en enklare redovisning utifrån de observationer som gjordes i samband med 

demonstrationen av cykelhjälmar (se vidare avsnitt 6.3) och utifrån intervjuer med våra 

kontaktpersoner. I kapitel 7 får vi anledning att återkomma till detta. 

7.3. Demonstration av cykelhjälmar 

Den demonstration som genomfördes av hjälmar på C4 Shopping genomfördes denna gång av 

representanter från NTF. Den 28/9 2019 var två personer på plats i köpcentrumet C4 Shopping mellan 

kl. 10.00 och 14.00. De informerade om hjälmarna och delade även ut tryckt material till dem som 

efterfrågade det. Alla som stannade till och pratade med NTF-representanterna var kunder och 

besökare vid köpcentret. 
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Figur 41. Anställd vid NTF som demonstrerar hjälmar. Foto: NTF:s representant.  
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8. Diskussion 

Syftet med detta projekt var att utveckla och utvärdera en cykelhjälmskampanj riktad till vanecyklister 

som (ännu) inte använder cykelhjälm. Utvecklingen av kampanjen bygger – som bekant - på 

beteendevetenskapliga teorier (Theory of Planned Behaviour och Transtheoretical Model of Change, 

samt på en rad teorier inom det kommunikationsteoretiska forskningsfältet, dvs. övertalningsteorier 

samt teorier kring kampanjplanering. I detta kapitel diskuteras utfallet av de olika delstudierna, 

resultatens koppling till teori och tidigare studier samt och hur de påverkat den fortsatta processen. 

Avslutningsvis presenteras de viktigaste slutsatserna av arbetet. 

8.1. Förstudie 

Det första viktiga steget i projektet var en förstudie som omfattade en litteraturgenomgång, en kort 

webbundersökning och fokusgruppsdiskussioner. Syftet var att dels få en aktuell bild av vilken 

kunskap som redan fanns av genomförda kampanjinsatser riktade till vuxna vanecyklister, dels att 

skapa en bild av den tilltänkta målgruppens inställning såväl till cykling i stort som till hjälm-

användning. Det vill säga, skapa en god teoretisk grund för kampanjen. 

Få studier har fokuserat på vuxnas attityder och hjälmanvändning  

Den inledande litteraturgenomgången gav – inte förvånande – ett tämligen magert resultat; det är 

ytterst få studier som genomförts där cyklisters attityder till cykelhjälmsanvändning stått i fokus. Ännu 

färre då det handlade om studier som utvärderat kampanjer. Men de studier som verkligen behandlat 

dessa frågor är relativt samstämmiga, och stämmer även väl med annan forskning kring kampanjer: en 

kampanjs effekt ökar om den kopplas till andra åtgärder (Linderholm, 1997; Palm, 1994). 

Litteraturgenomgången gav också vid handen att bakomliggande faktorer – såsom attityder och 

normer – är viktiga. Det gav stöd för det fortsatta arbetet med att tydliggöra den primära målgruppen 

och ytterligare mejsla ut kampanjens huvudbudskap. 

Webbenkätens resultat ger en tydlig bild av olika målgruppers syn på hjälmanvändning 

Nästa steg i förstudien bestod av en webbenkät. Ett viktigt skäl till att genomföra denna delstudie var 

att det, utifrån litteraturgenomgången, stod klart att det inte fanns några aktuella studier som behandlat 

denna fråga. Enkäten fick gott gensvar och över 2000 personer valde att besvara den. Analysen visade 

att en stor andel använde cykelhjälm, fler än riksgenomsnittet (71 % mot 48 %; se även NTF, 2019), 

vilket troligen berodde på att denna grupp är mer involverad i frågan, och därmed gärna ville förmedla 

sina åsikter. Självfallet är inte deras åsikter ointressanta, men i föreliggande projekt låg fokus på att 

studera vad de som inte använde cykelhjälm ansåg om hjälmen. Tack vare den höga svarsfrekvensen 

blev detta möjligt.  

Resultatet visade på signifikanta skillnader vad gällde attityden till hjälmanvändning mellan dem som 

använde och dem som inte använde hjälm. De som inte använde hjälm var mer negativa till hjälmen 

som sådan. Den är obekväm och inkräktar på deras frihet. Däremot finns en insikt i båda grupperna 

om hjälmens skyddande effekt, även om icke-användarna tycktes vara mindre övertygade, vilket kan 

tyda på att de upplever risken som lägre. Resultaten kom att bilda en god grund i det fortsatta arbetet, 

inte minst med avseende på budskapsutformningen.  

Vanecyklister utan hjälm upplever liten risk för egen del och har dålig kunskap om hjälmens 

skyddande effekt 

I den tredje delen av förstudien var syftet att ytterligare beskriva olika aspekter av den primära 

målgruppens mentala utgångsläge (Dozier, m.fl., 2001; Se även Palm, 1994). Diskussionerna i 

fokusgrupperna förstärkte ytterligare det faktum att icke-användarna inte såg att cyklingen innebar 

några större risker för dem själva, då de upplevde att just de var mer vana än andra och cyklade mer 
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försiktigt. Därmed kan man hävda att den personliga risken skiljde sig från den allmänna (Sjöberg, 

1995). Ett intressant resultat från fokusgrupperna var den allmänna förvåningen över hjälmens positiva 

inverkan på skadeeffekterna. Detta resultat stöds av forskning som visar att uppfattningar om säkerhet 

och risk (DiGuiseppi, Rivara & Koepsell, 1990; Finch, 1996) är kopplade till ett ökat 

hjälmanvändande. 

8.2. Val av primär målgrupp samt val av budskaps- och kanalstrategi 
för kampanjen 

Med stöd av resultaten från ovanstående studier och de teoretiska utgångspunkterna beslutades att den 

primära målgruppen för insatserna skulle vara cyklister i åldern 30–50 år, som aldrig använder hjälm. 

Skälen till detta val var att tydligt anpassa budskapet. Budskapen skulle vara såväl logiska som roande, 

en kombination som visat sig vara effektiv (Conway & Dubé, 2002; Delhomme, m.fl., 2009; Miller, 

1987). Detta innebar att budskapen varken skulle skrämma eller kritisera individen. Skälet var att ett 

skrämmande budskap kan få en negativ effekt och ett kritiskt budskap kan hota individens självbild 

och därmed förkastas (Delhomme, m.fl., 2009; Rogers, 1975; Rogers, m.fl., 1987).  

Dessutom beslöts att kampanjen i huvudsak skulle bestå av ett digitalt material, inte minst med tanke 

på kostnadseffektivitet och eventuell replikation i framtiden. Eftersom kampanjen spreds digitalt 

kunde budskapen få en stor spridning på kort tid, vilket ökar effekten (Solomon, 1989). 

8.2.1. Utveckling av kampanjmaterial, enkät och val av kampanjplatser 

Nästa fas i projektet omfattade tre delar: ett samarbete med en PR-byrå, konstruktion av enkät samt val 

av kampanjplatser. Utvecklingens utgångspunkt var de resultat som framkommit i förstudien.   

Samarbetet med PR-byrån hade som mål att, i samråd med projektgruppen, utarbeta det digitala 

materialet. En viktig erfarenhet av detta samarbete är att projektgruppens grundliga kartläggning var 

till stor nytta när materialet skulle tas fram.  

Två digitala produkter med roande budskap utan pekpinnar 

En viktig förutsättning för utvecklingen av materialet var som tidigare nämnts att budskapen inte 

skulle innehålla någon skrämselpropaganda. Med utgångspunkt i målgruppens negativa inställning till 

hjälmen och att de inte var helt övertygade om hjälmens skadebegränsande effekt var det också viktigt 

att budskap mer besvarade frågan Varför än frågorna Hur och Vad. Arbetet resulterade i att två digitala 

produkter togs fram: en film och ett bildspel. Tonen i budskapen var tämligen lågmäld, och innehöll 

inte heller några pekpinnar. I stället låg fokus på varför man ska använda hjälm: man ska skydda sin 

hjärna som styr vår tillvaro i allt från rörlighet och funktion till tankar och känslor. 

Enkäten utvecklades i enlighet med redan känd kunskap inom området 

Parallellt med utvecklingen av kampanjmaterialet utarbetades enkäten som skulle ligga till grund för 

utvärdering. Frågorna i enkäten utgick ifrån resultat från förstudien vilket är i enlighet med 

forskningen (Ajzen & Fishbein, 1980) samt den enkät som tagits fram i projektet CAST (Kazemi & 

Forward, 2009).  

Urvalsprocessen för att hitta lämpliga kampanjplatser byggde på statistik och annan fakta 

Under samma period startade också arbetet med att ta fram lämpliga försöksplatser för genomförandet 

av kampanjen. I detta projekt skulle två pilotprojekt genomföras. Det första på en arbetsplats i 

Karlskrona och det andra i ett köpcenter strax utanför Kristianstads stadskärna. Som underlag för 

urvalsprocessen användes dels aktuell statistik om cykling och cykelhjälmsanvändning, dels 

Cykelfrämjandets sammanställning över kommunernas arbete för cykelbefrämjande åtgärder. En 

erfarenhet av detta arbete är att det är lätt att underskatta den tid det tar att välja platser, inte minst för 
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att det är svårt att få tag på olika personer per telefon, men också för att företagen har lång 

framförhållning och att de därför har svårt att ta emot olika aktörer. 

8.3. Utvärdering av kampanjen 

Projektets mest intressanta del är naturligtvis att se om insatserna givit någon effekt. Resultaten från 

Karlskrona visar på goda effekter, vilket troligen beror på att rätt förutsättningar såväl för själva 

genomförandet som för utvärderingen fanns. Tyvärr kan inte samma bild av effekten ges för i 

Kristianstad. Därför diskuteras enbart effekten i Karlskrona här. Utvärderingen i Kristianstad 

behandlas under punkten Lärdomar av projektet. 

8.3.1. Föremätningen i Karlskrona 

Föremätningens främsta syfte är att skapa en grund för den kommande effektmätningen. Resultaten 

från denna föremätning stämmer väl överens såväl med resultaten från förstudien som med tidigare 

studier.  

Attityden påverkar hjälmanvändning 

Skillnaden mellan de som använde och inte använde hjälm var – inte förvånande – olika då det 

handlade om cykelhjälmens fördelar och nackdelar. Icke-användarna ansåg i högre grad än de andra 

att den inskränkte på friheten, att den var obekväm och att hjälmen fick dem att känna sig löjliga. 

Samma skillnad gällde frågan om trygghet. För icke-användarna ingav hjälmen inte samma känsla av 

trygghet. En annan signifikant skillnad var att icke-användarna, jämfört med användarna, inte ansåg att 

hjälmen fick dem att känna sig särskilt klok.  

Den sociala normen kan delvis kopplas till hjälmanvändning 

Respondenterna hade också olika åsikter – beroende på om de använder hjälm eller ej – om hur de 

själva påverkades av sin omgivning vad gällde hjälmanvändningen. Men studien visade inte på några 

skillnader mellan grupperna med avseende på om de själva skulle vara förebilder för andra om de 

använde hjälm.  

Liten risk för olycka – en allmän åsikt 

På frågan om deras egen risk att råka ut för en allvarlig cykelolycka skilde sig inte gruppen åt. Rent 

allmänt upplevdes inte risken som särskilt stor att man skulle råka ut för en trafikolycka vid cykling 

till arbetet. Detta stämmer med vad som redan framkommit i fokusgruppdiskussionerna där en av 

deltagarna uttryckte detta som att en cykelolycka kändes alltför diffus och inte något man råkar ut för. 

Denna uppfattning kan kopplas till en illusion av kontroll (McKenna, 1993) och forskning kring 

objektiv och subjektiv risk (Jarlbro, 1996).  

Skillnader mellan olika grupper i attityden och kunskapen om hjälmens skyddande effekt 

Synen på den egna risken att råka ut för en olycka, som rent allmänt var låg, kan förklara varför 

kunskapen om hjälmens skadereducerade inte skiljde grupperna åt. Kunskapen var relativt god och de 

flesta var överens om att den hade en skadereducerande effekt, oavsett om man använde hjälm eller 

inte.  

Enkäten som baserades på TPB förklarar avsikten att använda hjälm  

En viktig fråga i denna studie är vad som påverkar hjälmanvändningen. För att få svar på denna fråga 

användes Theory of Planned Behaviour. Resultatet visade att de som hade för avsikt att använda hjälm 

i högre grad än andra upplevde färre hinder, hade en positiv attityd till hjälm och upplevde att deras 

närmaste ansåg att det var viktigt att de använde hjälm. Modellen förklarade 71 procent av deras 
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intention. Detta är något högre jämfört med en liknande studie där modellen förklarade 59 procent 

(Kazemi & Forward, 2009). I båda studierna var upplevda hinder en viktig faktor. Förutom de 

variabler som ingår i TPB lades risk, kön och ålder med i analysens steg 2. Resultatet visade att endast 

ålder hade ett signifikant samband med avsikten att använda cykelhjälm men också att denna faktor 

endast ökade förklaringsvärdet med en procent. Detta innebar att de äldre var mer benägna att använda 

cykelhjälm jämfört med de yngre. Det faktum att upplevelsen av risk – eller snarare risken att råka ut 

för en olycka – inte var signifikant, styrks också av en annan studie som visade på liknande resultat 

(Karl, m.fl., 2018).  

Utifrån ovanstående resultat kan konstateras att de frågor som ingick i enkäten har en stark koppling 

till intention som i sin tur enligt teorin påverkar beteendet (Ajzen, 1991). Det innebär att 

föremätningens resultat ytterligare stärker valet av budskapsinriktning samt visar på vikten av att 

använda en teoretisk modell som grund för målgruppsanalysen.   

8.3.2. Jämförelse före och efter kampanjen i Karlskrona 

Att mäta effekten av kampanjen är en viktig del i detta projekt. I detta avsnitt lyfts de viktigaste 

resultaten.  

Kunskapen om hjälmens skyddande effekt ökar 

Som tidigare nämnts visade filmerna en bild som angav hur mycket svåra skallskador reduceras om 

man använder hjälm och hur stor andel av cykelolyckorna som är singelolyckor. Utvärderingen visade 

att en något högre andel i eftermätningen angav det rätta på frågan om skallskador, även om skillnaden 

inte var signifikant.  

Den primära målgruppen påverkas mer än andra målgrupper vad gäller attityd och subjektiv 

norm 

Målgruppen i denna studie var de som cyklade till arbetet och som inte använde cykelhjälm. 

Resultaten visade att denna grupp kände sig tryggare och klokare än hjälmanvändarna. De instämde 

också i högre grad än tidigare med påståendet att hjälmen skyddar huvudet.  

En positiv förändring hade också skett med avseende på den subjektiva normen eftersom de i 

eftermätningen i högre grad än tidigare trodde att deras partner ansåg att det var viktigt att de använde 

hjälm. I kampanjen ingick inget om den social normen men en möjlig förklaring till detta kan var att 

den fick deltagarna att diskutera hjälmfrågan på hemmaplan. En något högre andel i eftermätningen 

hade för avsikt att använda hjälm framöver även om denna skillnad inte var signifikant. 

Positiva tendenser i förändringsprocessen mot ökat användande av hjälm 

Förutom TPB ingick en fråga utifrån TTM. Resultatet visade inte på några signifikanta skillnader före 

och efter med avseende på vilket steg i förändringsprocessen de befann sig. Däremot kunde man se en 

förskjutning i riktning mot ökat användande. En viktig sådan var att en större andel av de som inte 

använde hjälm i eftermätningen börjat förbereda sig för förändring. Detta överensstämmer väl med 

Kazemis och Forwards (2009) studie. I deras studie skedde en förskjutning bland dem som tagit del av 

utbildningsprogrammet från den begrundande fasen till den förberedande och agerande.  

Kampanjen mottogs positivt 

En stor majoritet hade sett någon eller alla delar av filmen och bilderna. Detta innebär att exponering 

av en kampanj på en arbetsplats och i lokaler där alla rör sig var optimalt (Se även Solomon, 1989). 

Resultatet visade också att en högre andel av dem som cyklade till arbetet hade uppmärksammat 

filmerna och bilderna jämfört med de som inte cyklade. Detta ligger i linje med en rad olika teorier 
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som visar att vi uppmärksammar sådant som svarar emot individens intressen och behov (Palm, 1994; 

Permer & Permer, 1989).  

En annan förutsättning för att en kampanj ska lyckas är att innehållet ska vara viktigt, trovärdigt och 

tydligt (Delhomme, m.fl., 2009; Se även Burgoon, 1989, Reardon, 1981). Resultatet visade att 

kampanjen levde upp till allt detta eftersom en majoritet instämde med att innehållet motsvarade dessa 

krav. Återigen, och i enlighet med teorier om informationsinhämtning, var de som cyklade till arbetet 

mera positivt inställda till kampanjens innehåll, speciellt då det handlade om kampanjens trovärdighet. 

Då inställningen till kampanjen analyserades utifrån om de använde hjälm eller inte framstod andra 

intressanta resultat. De som aldrig använde hjälm, dvs. målgruppen, ansåg i högre grad än de som 

alltid gjorde det att budskapet var trovärdigt, tydligt och informativt även om skillnaderna inte var 

signifikanta. Detta innebär att kampanjen lyckats att förmedla ett budskap som målgruppen kunde ta 

till sig. 

Kampanjens huvudbudskap, Tänk på hjärnan när du cyklar, fick också positiva omdömen av de flesta 

även om de som cyklade till arbetet återigen var mera positiva. Denna gång var de som alltid använde 

hjälm och de som aldrig gjorde det samstämmiga. Detta stämmer väl med att individer som är 

personligt involverade har lättare att ta till sig budskapet; en individ som redan använder hjälm känner 

sig väl till mods av att få denna bekräftelse. 

Det enda negativa med kampanjen var att man inte ansåg att den var speciellt iögonfallande eller 

tilltalande. Detta är svårtolkat eftersom majoriteten sett filmen och bilderna samtidigt som man var 

väldigt positiv till budskapet. En möjlig förklaring kan vara att filmerna inte skrämde eller chockade 

någon och av den anledningen inte var speciellt iögonfallande. 

Dialog hjälper till 

Förutom själva kampanjen som visades på storbildskärmar besöktes arbetsplatsen av forsknings-

gruppen. Syftet med detta besök var att visa hjälmar, men också att diskutera vilken hjälm man kan 

köpa utifrån råd presenterat av Folksam. För dem som så önskade gavs möjligheten att köpa en 

rabatterad hjälm i en närbelägen sportbutik. Resultaten från enkäten visade att några hade köpt en 

cykelhjälm och det framkom i diskussioner med ägaren av butiken att han kunde ha sålt fler om han 

haft flera hjälmar som Folksam rekommenderat. En viktig slutsats från mötet med anställda var att det 

behövs mer information om vilken hjälm man ska köpa eftersom priset inte alltid är avgörande.  

8.4. Lärdomar från kampanjen  

Projektet har, precis som alla satsningar på utveckling, resulterat i en rad lärdomar såväl positiva som 

negativa. Tidigare forskning har självfallet också bidragit till lärdomarna (se kapitel 3). I detta avsnitt 

lyfts några centrala punkter som kan ligga till grund för framtida kampanjer. 

8.4.1. Val av arena för pilotprojekten 

Man kan naturligtvis ställa sig frågan om varför inte valet föll på två arbetsplatser i stället för en 

arbetsplats och ett köpcentrum? Ett svar är att det är inte så lätt att få tillträde till en arbetsplats och 

dess personal, även om det gäller en god sak. Ett annat är att ett av projektets syften var att utveckla en 

kampanj som skulle kunna lanseras på bredare front framöver. I ljuset av detta var det viktigt att även 

studera olika möjliga arenor. Nedan följer ett antal viktiga lärdomar för framtidens val av 

kampanjplatser.  

Ta fram ett statistiskt underlag och kontakta kommunen 

Med hjälp utav statistik kan man utläsa hur användningen av cykelhjälm ser ut i kommunen. Detta kan 

sedan ligga till grund för vilken kommun man väljer, dvs. vilken nivå är lämplig för den avsedda 

kampanjen. Nästa steg är att kontakta den utvalda kommunens cykelsamordnare eller dyl. Denna 
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person kan ge kampanjteamet ytterligare information om det pågår något arbete i kommunen för att 

öka cyklingen och användningen av cykelhjälm. Cykelsamordnaren kan också ge förslag på företag 

som kan kontaktas.  

Arbetsplatsens många fördelar 

Med facit i hand kan konstateras att det är betydligt enklare att genomföra en kampanj vid en 

arbetsplats än vid ett köpcentrum; det är lättare att positionera budskapen där (Solomon, 1989). För det 

första är arbetsplatsen en tydligt avgränsad arena där arbetsgivaren kan skapa legitimitet åt budskapet. 

För det andra kan man i detta fall dra nytta av målgruppens – åtminstone generella – homogenitet. 

Många arbetskamrater känner varandra, de har naturliga mötesplatser och ett ”pågående” samtal, och 

de kan således även diskutera frågor kring hjälmanvändning utan att det känns konstlat. En sista punkt, 

men inte minst viktig, var är att de flesta vid denna arbetsplats har datorn som sitt främsta arbets-

verktyg, vilket innebar att den effektmätning som detta projekt varit beroende av kunde genomföras 

relativt enkelt.  

Köpcentrat som arena kan skapa problem 

Det andra pilotprojektet genomfördes på en arena där det – liksom vid Ericsson i Karlskrona - fanns en 

primär målgrupp på cirka 600 anställda. Men, sedan skiljer sig arenorna åt. Köpcentrat C4 Shopping är 

relativt nystartat, köpcentrats ledning satsar mycket på miljö och hållbarhet och flera tusen kunder 

besöker köpcentrat varje dag. Allt detta sammantaget upplevdes som positivt; budskapet skulle kunna 

nå ut till många. Men, det fanns saker som i efterhand visade sig vara mindre lyckade: Det gällde 

främst genomförandet, vilket också påverkade möjligheterna att utvärdera resultatet.  

För det första krävdes större insatser/resurser för att anpassa de digitala filmerna till de miljöer där de 

skulle visas i köpcentrat. För det andra fanns alldeles för många konkurrerande aktiviteter vid 

köpcentrat under den tid kampanjen pågick8. Sist, men inte minst, var den primära målgruppen – de 

anställda i de olika butikerna – ingen tydligt avgränsad enhet; de arbetar ju i olika butiker, som delvis 

är konkurrerande.  

Detta innebär att om man ska genomföra en insats på ett köpcentra krävs stora resurser – såväl 

personella som monetära – för att skapa den nödvändiga dialogen såväl med butiksanställda som med 

besökare, och troligen är resursbehoven då så omfattande att det inte kan anses vara kostnadseffektivt.  

Slutsatsen från pilotprojektet i Kristianstad är därför att man ska fundera både en och två gånger innan 

man väljer denna typ av arena. 

8.4.2. Fallgropar som kan dyka upp oavsett vilken arena som väljs 

Förutom de erfarenheter som dragits vad gäller val av kampanjplats, finns ett antal mer allmänna 

reflektioner över vad som är viktigt att tänka på. Det är så lätt att tro att bara för att man arbetar för en 

god sak – t.ex. ökad säkerhet eller förbättrad hälsa – så är man välkommen överallt. Nedanstående 

reflektioner ska alltså ses som allmängiltiga.  

Kampanjen inkräktar på arbetstiden 

Ett av projektets önskemål var att kunna genomföra en för- och en eftermätning, vilken självfallet 

skulle kräva att de anställda avsatte tid för att besvara två enkäter, tid som tas från annat arbete. En 

slutsats för framtida liknande insatser är således att noga fundera över hur mycket tid som 

medarbetarna behöver lägga ner Det är också viktigt att göra en estimering av hur mycket tid som t.ex. 

 

8 C4 Shopping firade sitt 1-års jubileum vid tiden för kampanjen, vilket medförde att kampanjens budskap fick 

konkurrens av diverse försäljningsjippon. 
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en kontaktperson vid företaget behöver ta i anspråk för projektet, inte minst inom ramen för förarbetet, 

när olika företag tillfrågas om sin medverkan. 

Företagens egna aktiviteter går först 

Viktigt är också att komma ihåg att många företag ofta har en rad egna aktiviteter inplanerade sedan 

lång tid tillbaka. Det gör att man, om liknande insatser ska genomföras i framtiden, måste vara ute i 

mycket god tid. I detta projekt var det flera företag som tackade nej till ett deltagande på grund av 

tidsbrist under den tänkta tiden för kampanjen, men som dock uppgav att de skulle vara mycket 

intresserade längre fram. Detta visar också på vikten av långsiktigt arbete. 

En annan viktig aspekt är tiden på året. En kampanj för ökad hjälmanvändning bör självfallet förläggas 

i anslutning till cykelsäsongens start (antingen vår eller höst), samtidigt som hänsyn tas till semestrar 

och långhelger.  

Information till och kommunikation med kommuner och andra aktörer 

I föreliggande projekt var strategin att kommunerna, där kampanjerna genomfördes, skulle informeras 

i förväg och om möjligt kunna ge tips på företag som kunde vara intressanta. Ett annat skäl var att 

genom dem ta reda på om andra aktiviteter pågick eller planerades, för att på så sätt utröna om dessa 

kunde påverka den här aktuella kampanjen. En iakttagelse var att det vid ett antal kommuner som 

kontaktades fanns ett motstånd mot denna typ av insatser; kampanjer för ökad hjälmanvändning är 

inget man vill syssla med.  

8.4.3. Effektmätningarna och de uppkomna problemen  

Som redan nämnts uppstod inga större problem vid Ericsson i Karlskrona vad gäller för- och 

eftermätningen. Svarsfrekvensen i föremätningen var mycket god, och acceptabel i eftermätningen. 

Vid C4 Shopping var problemen större vilket i hög grad påverkade utvärderingen. I detta avsnitt lyfter 

vi problem som, om de inte beaktas i planeringen av en insats, kan få negativ effekt på arbetet. 

Företagens informationspolicy och GDPR kan hindra 

Ett problem som tyvärr inte kunde kringgås var Ericssons policy vad gäller att lämna ut e-postadresser, 

vilket också överensstämmer med GDPR. Det medförde att några analyser på individnivå inte kunde 

genomföras; vi hade inga data som beskrev attityden före och efter för varje enskild individ. 

Användandet av en pappersenkät hade tyvärr inte löst detta eftersom det krävt tillgång till deras 

bostadsadresser. 

Brist på personliga e-postadresser försvårar möjligheterna att utvärdera 

Vid C4 Shopping kunde enkäterna endast skickas via en allmän informations-app, då personliga e-

postadresser inte fanns att tillgå. Denna brist krävde stora insatser. För att om möjligt uppmärksamma 

på vikten av att besvara enkäterna fick butikscheferna information om projektet för att på så sätt kunna 

påminna sina anställda, men detta gav liten respons. Ett skäl var troligen att de butiksanställda inte 

känt sig involverade. Kampanjens filmer visades visserligen runt om i centrat, men för en enskild 

anställd i en butik där fokus ligger på att sälja den egna butikens produkter är frågan helt enkelt inte 

relevant.  

Information och enkäter via dator är inte alltid bäst 

En annan lärdom från C4 Shopping är att det möjligen finns en övertro på att de butiksanställda 

verkligen går in och söker information i applikationen. Datorn är ju sällan de anställdas primära 

arbetsredskap, då de har många andra konkurrerande sysslor, och de har små möjligheter att sätta sig 

ner och besvara en enkät med ett stort antal frågor. Det bästa hade troligen varit att någon i projekt-
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teamet, snarare än butikscheferna, tagit på sig uppgiften att informera de anställda om projektet och 

därmed även motiverat dem att medverka i undersökningen.  

8.5. Konklusion 

En rad slutsatser har dragits utifrån detta projekt. I detta avslutande avsnitt vill vi lyfta de viktigaste 

som allesammans kopplas till kampanjens huvudsyfte: att påverka vanecyklister som inte använder 

hjälm. En tydlig beskrivning av målgruppens mentala utgångsläge, dvs. deras attityder, normer och 

beteende, skapar en god grund för kampanjens framgång.  

• Denna kampanjs målgrupp – vanecyklister utan hjälm –premierade frihet och bekvämlighet 

framför skaderisken.  

• Utvärderingen kunde ge en tydlig bild av kampanjens effekt, eftersom frågorna i enkäten har 

en stark koppling till intention som i sin tur enligt teorin påverkar beteendet. 

• Budskapen, varför det är bra att använda hjälm tilltalar den primära målgruppen särskilt väl. 

De behöver trovärdiga skäl för att ändra sitt beteende. 

• Budskap som inte bygger på hot, skrämsel eller pekpinnar har god effekt. 

• Budskapen upplevdes som mer trovärdiga i den primära målgruppen. 

• Budskapen har störst effekt i grupper som är intresserade av frågan.  

• Användandet av både TPB och TTM visar på behovet av att inte enbart fokusera på beteendet 

utan även utvärdera s.k. sekundära effekter (attityder, normer m.m.). Detta ger också 

ytterligare stöd för argumentet att en kampanj inte räcker utan att man behöver arbeta 

långsiktigt.  

Kombinationen av kampanjinsatsen och företagets (Ericssons) stöttning, är en indikation på att 

framtida insatser bör vila på en kombination av olika insatser, såväl kommunikativa som fysiska eller 

regelmässiga. Ytterligare en slutsats för framtiden är vikten av att t.ex. tydligt kommunicera de 

förbättringar av den fysiska miljön som görs för att främja säker cykling. Sådana insatser – kan i 

kombination med insatser t.ex. på större arbetsplatser, leda till att hjälmanvändning kommer högre upp 

på den personliga agendan; de styrande tar sin del av ansvaret för ökad säkerhet och minskade risker. 

Figur 42 presenterar en sammanställning av kampanjprocessen över tid där de olika delarna redovisade 

i detta avsnitt ingår. 

 

Figur 42. En skiss över kampanjprocessen över tid: Förslag till uppskalning. Bild. 
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Enligt figur 42 inleds arbetet med det förberedande arbetet som kan ta upp till 3 månader. Eftersom 

kampanjen handlar om användningen av cykelhjälm bör den implementeras då cykelsäsongen 

påbörjas. Efter implementeringen genomförs eftermätningen följt av rapportering. Enligt denna plan 

tar hela processen 12 månader.  
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Bilaga 1 

En kort beskrivning av FOU-projektet Cykelhjälm – ett självklart val för alla 

Projektet finansieras av Skyltfonden. Tidsomfång hösten 2018-våren 2020. 

Kort om projektet 

Syfte: Syftet med projektet är att utveckla, implementera och utvärdera en kampanj för att öka 

cykelhjälmsanvändningen bland vuxna pendlare. Bakgrunden är den nationella strategin där målet är 

ökad säker cykling. 

Projektet drivs av VTI och ansvarig projektledare är fil.dr. Sonja Forward. Undertecknad: fil.dr Inger 

Linderholm arbetar också i projektet. 

Förutom en mindre projektgrupp finns en referensgrupp med representanter från såväl Trafikverket 

och NTF som från Folksam, Länsförsäkringar Östergötland och Malmö stad. 

Målet för projektet är att – om det faller väl ut – utnyttja kampanjmodellen i större skala. 

Kampanjens grund 

Kampanjen ska bygga på vetenskaplig grund med målgruppsinriktad kommunikation i fokus och såväl 

före- som eftermätning ingår i arbetet. Bland annat bygger målgruppsanpassningen på Proschaskas 

och Clementis (1983)  The Transtheoretical model (TTM), vilken ger en fördjupad kunskap om var i 

den inre förändringsprocessen som olika individer inom en viss målgrupp befinner sig. Aktuell 

olycksstatistik och forskning kring hjälmens skyddande effekt, liksom effekter av olika 

kampanjinsatser ingår också i grunden för kampanjens utformning. 

Kampanjens arena, målgrupp, budskap, kanaler samt tidpunkt för kampanjen 

Inom ramen för projektet ska ett antal arbetsplatser i en-två kommuner utgöra arenan för 

kampanjinsatsen. Budskapen ska i första hand distribueras digitalt, men en enkel folder med fakta 

samt ev. samarbete med lokala cykelhandlare ska även ingå i kampanjen, för att på så vis möjliggöra 

tillfällen att pröva olika hjälmar. 

Huvudsaklig målgrupp är vanecyklister i åldern 30-50 år, som idag inte använder hjälm.  

Budskapen ska bygga på humor i större utsträckning än skrämsel (som ju inte har den önskade 

långsiktiga effekten).  

Kanaler för budskapen är framförallt digitala, men tryckt material kan bli aktuellt, för att på presentera 

relevanta fakta. (I förstudierna märks tydligt att cyklister i gemen saknar kunskap om hjälmens nytta). 

Den konkreta kampanjinsatsen ska genomföras sista veckan i augusti och första veckan i september. 

Genomfört arbete hittills  

• Litteraturstudier kring cykelhjälmskampanjer riktade till vuxna 

• En webbenkät om cykelhjälmsanvändning och skäl till användning/icke-användning 

• Två fokusgrupper med vanecyklister i åldrarna 25-65 som aldrig använder hjälm 

• Kartläggning av tänkbara kommuner för kampanjen utifrån resvaneundersökningar, 

kommunernas satsningar på cyklister och olycksstatistik. 
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Val av tänkbar kommun och tänkbart företag 

I arbetet med att välja ut lämpliga kommuner kan konstateras att Karlskrona är en möjlig kommun. 

Här finns ett tydligt cykelstrategiskt arbete men cykelhjälmsanvändningen har tydligen stagnerat 

något. 

NTFs senaste mätning visar följande:  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Karlskrona 83% 49% 52% 60% 57% 55% 

38% 

(Hela 

Blekinge) 

I den kommande kampanjsatsningen i Karlskrona har vi för avsikt att kontakta en stor arbetsplats, för 

att om möjligt genomföra kampanjinsatsen där under sista veckan i augusti och första i september. Allt 

konkret arbete sköts inom ramen för projektet, och varken Karlskrona kommun eller tänkt företag 

behöver därmed tillsätta några resurser. Det enda som krävs är att vi får tillgång till företagets. och 

eventuellt kommunens, digitala kanaler. 

Malmö den 10 juni 2019 

Inger Linderholm 

Fil.dr. (projektmedarbetare) 

 

PM:et riktat till Kristianstad var identiskt med ovan förutom att relevant mätning ingick: 

NTFs senaste mätning visar följande:  

      

Alla vuxna 2013 2014 2015 2016 2017 

Kristianstad 20% 19% 19% 21% 36% 
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Bilaga 2 

Påståenden och fakta 

Cykelhjälm minskar inte skadorna 

Cykelhjälm minskar risken för skallskador med mellan 60 till 74 procent (Bambach, m.fl., 2013; 

Rizzi, Stigson & Kraft; 2013). Då det handlar om skador till ansiktet kan dessa minska med runt 40 

procent (Rizzi, m.fl., 2013).  

Enligt en studie från Transportstyrelsen (2012) var det 17 som dog och av dem hade 16 ingen hjälm 

(94 procent), av de 405 svårt skadade bar 300 ingen hjälm (74 procent) och av de 8234 lindrigt 

skadade bar 5472 ingen hjälm (66 procent). 

Säkerhetsavståndet mellan bilister och cyklister ökar då cyklisten har hjälm 

I en studie av Walker (2007) fann man att bilister körde närmare cyklisten om denne hade en hjälm. 

Denna studie har dock ifrågasatts och efter ytterligare analyser kunde man inte se någon effekt av 

hjälm. Däremot fann man att utformning av gatan, hur nära cyklisten var till vägkanten och storlek på 

bil påverkade avståndet (Olivier & Walter, 2013). 

Cyklister tar större risker då de har cykelhjälm 

Riskkompensation dvs. om en upplevd minskad risk kompenseras med att man tar större risker i 

trafiken, har ofta använts som argument mot kampanjer som förespråkar hjälmanvändning. 

Esmaeilikia, m. fl. (2019) genomförde en noggrann analys av 23 olika studier som undersökte om 

hjälmanvändning ökad risktagning i trafiken, Av dessa studier fanns det 18 som inte gav stöd åt teorin, 

3 som visade på blandade resultat och två som stödde teorin. De två som stödde teorin var av samma 

författare och en av dom var studien om ökat avstånd mellan bilister och cyklister som behandlats 

ovan och sedermera replikerades men andra resultat. Bland de som inte fanns något stöd fann 10 av 

dem att de som använde hjälm cyklade på ett säkrare sätt, snarare än tvärtom.  

En av studierna som visade på blandat resultat och som citerats många gånger som stöd för teorin är 

Messiah, m.fl., (2012). Enligt denna studie tog män som använde cykelhjälm större risker än de som 

inte använde hjälm. Förutom Esmaeilikia, m. fl. (2019) lyfter även Radun, m.fl. (2018) fram att denna 

studie har många brister och att den inte kan användas som stöd för teorin.  

Exempel på studier som visat att cyklister inte tar större risker då de använder cykelhjälm är Fyhri, 

m.fl. (2018). I en annan av Rizzi, m. fl., (2013) fann man att risken för att råka ut för en olycka om 

man använder hjälm inte var större.  

Cykling minskar om man försöker att få fler att använda cykelhjälm 

Studien inom detta område har mest studerat om en hjälmlag minskar cyklandet snarare än kampanjer 

som förespråkat hjälmanvändning. Trots att en lag är mera radikal finns lite stöd för att en sådan ska 

minska cyklandet bland de 35 studier som analyserades (se Olivier, m.fl., 2019).  

Det är också intressant att uppmärksamma Stockholm där cykelhjälmsanvändningen ligger på cirka 70 

procent samtidigt som cyklingen stadigt ökar i staden (Stockholms stads hemsida1).  

Det som istället kan få cyklister att inte cykla är en upplevelse att infrastrukturen inte är anpassad till 

cyklister och därför upplevs som osäker (Chataway, m.fl., 2014).  

1 http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/cykeltrafik/info2/ 

 

http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/cykeltrafik/info2/
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OM VTI 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infra-

struktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transport-
sektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att 
uppnå Sveriges transportpolitiska mål. 

Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och ban-
teknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan 
i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi 
samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer 
inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell 
som internationell transportpolitik. 

VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Medarbetarna 
arbetar också med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom 
mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning 
av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för 
vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium. 

I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande 
forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forsk-
ningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk 
och allianser. 

VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör tilI Infrastruk-
turdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Vårt kvalitetsledningssystem 
är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 
14001. Vissa provningsmetoder vid våra laboratorier för krocksäkerhetsprovning 
och vägmaterialprovning är dessutom ackrediterade av Swedac. 
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