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Förord 

Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. 

Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författarna och överensstämmer inte 

med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens 

ämnesområde. Kontaktperson vid Trafikverket har varit Anita Ramstedt. 

Slutrapporten gäller projektet: ”Vilka faktorer finns bakom att använda eller inte 

använda cykelhjälm och hur varierar dessa över landet?” (TRV 2011/67792A). 

Susanne Gustafsson har varit projektledare och författat rapporten. Hon har genomfört 

fokusgruppsintervjuerna med hjälp av Gunilla Sörensen från VTI, Lotta Cederfeldt från 

gatukontoret i Malmö stad och Marie Frostvinge från Umeå kommun. Tack för er hjälp 

med att bjuda in fokusgruppsdeltagare och finnas med under fokusgruppstillfället. I 

Stockholm fick vi tacksam hjälp att bjuda in deltagare av Lotta Frejd Malmqvist från 

NTF Stockholm-Gotland och Karin Antonson som är projektsamordnare på VTI:s 

Stockholmskontor. 

Jenny Eriksson har bidragit till innehållet i rapporten gällande fakta över regionala 

skillnader när det gäller cyklisters olyckor och skador samt cykelhjälmsanvändning. 

Jörgen Larsson har bidragit med bakgrundsmaterial som gäller regionala skillnader i 

cykelhjälmsanvändning.  

Slutligen vill jag tacka deltagarna i de tre fokusgrupperna som försett oss med underlag 

till studiens resultat. 

 

Linköping, maj 2013 

 

Susanne Gustafsson  

Projektledare 
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Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv. Fokusgruppsintervjuer 

samt analys av olycks- och skadedata 

av Susanne Gustafsson 

VTI 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie har finansierats av Trafikverkets Skyltfond i syfte att erhålla kunskap om 

cykelhjälmsanvändning och dess variationer över landet. Inledningsvis studerades data 

över cyklisters olyckor, skador och hjälmanvändning när det gäller regionala skillnader. 

Dessa data hämtades från sjukvårdens rapportering i olycksdatabasen Strada och från 

VTI:s observationsstudier av cykelhjälmsanvändning på cykelstråk. Studien 

begränsades till cyklister 16 år eller äldre och framför allt till orterna Stockholm, Malmö 

och Umeå. 

Det kan konstateras att i Malmö är andelen olyckor mellan cykel och motorfordon 25 

procent, vilket är en större andel än på de andra orterna. Därmed utgör singelolyckorna i 

Malmö en mindre andel (63 %). I Umeå utgör singelolyckorna en mycket större andel 

(81 %) och kollisionerna med motorfordon bara åtta procent. Om det är skillnader i 

trafikmiljön eller drift och underhåll som kan vara anledningen till dessa skillnader i 

olyckstyper är svårt att veta.  

Dessutom kan konstateras att cykelhjälmsanvändningen i Stockholm är klart högst i 

landet, både på cykelstråk och i olyckor. Det går också att se att cykelhjälms-

användningen i Stockholms cykelolyckor är lägre än bland observerade Stockholms-

cyklister på cykelstråk. Det bör dock beaktas att observationerna bara görs dagtid 

måndag till fredag. 

I projektet har även fokusgruppsintervjuer genomförts i Stockholm, Malmö och Umeå 

med totalt 23 deltagare. Dessa orter valdes med anledning av skillnader i cykelhjälms-

användning och för att få en spridning när det gäller orter med olika klimat och olika 

trafikmiljöer.  

Fokusgruppsintervjuerna har gett information om vad som påverkar valet att använda 

respektive inte använda cykelhjälm. Genom den kunskapen kan åtgärder utformas som 

skulle kunna leda till en högre cykelhjälmsanvändning över hela landet. Här följer några 

slutsatser:  

 Många börjar använda hjälm i samband med att man får barn. Då handlar det om 

att man vill skydda sig extra mycket och vara ett föredöme.  

 Fler använder cykelhjälm när man cyklar fort, där cyklingen sker nära bilar, där 

trafikintensiteten är hög och det upplevs som farligt att cykla.  

 Cykelhjälmsanvändningen upplevs som större bland dem som cykelpendlar, 

troligen också bland mer välutbildade personer. 

 Det upplevs som besvärligt hur och var man ska förvara cykelhjälmen när man 

uträttar ärenden på stan. 

 Det upplevs som obekvämt med kombinationen mössa och hjälm på vintern. 

 Omsorg om frisyren kan vara ett hinder för att använda cykelhjälm. 
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 Kunskap saknas om att de flesta cykelolyckor är singelolyckor. 

 Stockholms högre cykelhjälmsanvändning kan bland annat ha sin grund i en 

trafikmiljö där bilar förekommer närmare cyklisterna, en högre trafikintensitet 

på cykelbanorna och fler cykelpendlare. 

 Malmös lägre cykelhjälmsanvändning kan ha sin grund i att cyklisternas 

trafikmiljö till stor del är bilfri med separerade cykelbanor och planskilda 

korsningar. Där finns troligen också en längre cykeltradition och en större 

blandning av människor som cyklar. 

Som ett resultat av studien ges rekommendationer och förslag till fortsatt forskning. Det 

är givetvis viktigt att kampanjer och andra initiativ och åtgärder som vidtas utvärderas. 

 Förbättrad datakvalitet i sjukhusets Strada-rapportering när det gäller 

cykelhjälmsanvändning och eventuellt alkoholintag före olyckan.  

 Studier om påverkan från alkohol och droger vid cykling i trafik.  

 En studie som förutom data om olyckor, skador och cykelhjälmsanvändning 

även beaktar olycksplats och olika orters utformning av cykelvägnätet, drift- och 

underhållsstandard samt cyklisters exponering. 

 En större enkätstudie på flera orter som fångar cyklisters beteenden, attityder 

och åsikter när det gäller cykelhjälmsanvändning. 

 Kampanjer eller informationsinsatser som fokuserar på att lyfta fram goda 

förebilder som använder cykelhjälm och också att singelolyckan är den 

vanligaste cykelolyckan.  

 Initiativ för att svenskproducerad film bara ska visa cyklister med hjälm. 

 Initiativ för att arbetsgivare ska sporra arbetstagare att använda cykelhjälm.  

 Framtagning av vinterhjälmar och smart förvaring av cykelhjälm på cykeln 

stimuleras och kommuniceras till cyklister. 

 Förtydliganden av trafikregler som gäller cyklister och gående samt 

kommunikation av dessa. 

 Utredning om cykelhjälmslag för alla åldrar. 
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Cyclists’ helmet use in a regional perspective – Focus group interviews and 

analysis of accident- and injury data. 

by Susanne Gustafsson 

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 

SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

The objective of the present study was to obtain knowledge about bicycle helmet use 

and its variations across Sweden. First, data on cyclists’ accidents, injuries and helmet 

use were studied in terms of regional differences. These data were taken from hospital 

reported accidents in the database Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) 

and from VTI’s observational studies of bicycle helmet use on bike routes. Cyclists 

aged 16 years or older were studied and especially in Stockholm, Malmö and Umeå. 

It is noted that in Malmö, the proportion of accidents between bicycles and motor 

vehicles are 25 per cent, which is a higher proportion than in the other cities. 

Accordingly single accidents in Malmö represent a smaller proportion (63%). In Umeå 

single accidents constitute a much larger percentage (81%) and collisions with motor 

vehicles, only eight per cent. It is unclear if there are differences in the traffic 

environment or operation and maintenance that may be the reason for the differences in 

the types of accidents.  

It may also be noted that the use of bicycle helmets in Stockholm is by far the highest in 

Sweden, both on bike routes and in accidents. In addition, the helmet use in bicycle 

accidents in Stockholm is lower than among observed cyclists on bike routes in traffic. 

It should be noted, however, that the observations are made only during daytime 

Monday to Friday. 

In the project also focus group interviews in Stockholm, Malmö and Umeå have been 

conducted with a total of 23 participants. These cities were selected because of 

differences in bicycle helmet use and to get a spread in cities with different climates and 

different traffic environments. 

The focus group interviews have given information about what affects the use or non-

use of helmets. With this knowledge measures could be performed and lead to a higher 

helmet use throughout the country. Some conclusions follow: 

 Many people start using a helmet when they have children, because of the desire 

to protect themselves and to be a model for the children. 

 More cyclists use bicycle helmets when cycling fast, where cycling is close to 

cars, where traffic density is high and it is perceived as dangerous to cycle. 

 Helmet use is perceived as greater among those who commute, probably also 

among more educated people. 

 It is perceived as troublesome how and where to store the bicycle helmet when 

running errands in town. 

 It feels uncomfortable with the combination of cap and helmet in the winter. 

 Worry about the state of one’s hair can be an obstacle to the use of a helmet. 
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 Knowledge is lacking that most bicycle accidents are single-vehicle accidents. 

 The higher helmet use in Stockholm can be a result of a traffic environment 

where cars are close to cyclists, a higher intensity of traffic on cycle lanes and 

more bike commuters. 

 Malmö has a lower helmet use which may be due to more separated cycle lanes 

and grade separated intersections. There is also probably a longer cycle tradition 

and a broader mix of people who cycle. 

As a result of the study recommendations and suggestions for further research are given. 

Naturally, it is important that campaigns and other initiatives and measures are 

evaluated. 

 Improved data quality in hospital Strada reporting when it comes to helmet use, 

and possible alcohol consumption prior to the accident. 

 Studies on the impact of alcohol and drugs when cycling in traffic. 

 A study that besides data on accidents, injuries and bicycle helmet use also takes 

into account accident place and different design of cycle network, operation and 

maintenance standards and cyclist exposure. 

 A large survey in several cities that catch cyclists’ behaviour, attitudes and 

opinions when it comes to helmet use. 

 Campaigns or information initiatives that focus on highlighting good role 

models who use bicycle helmets and also that a single vehicle accident is the 

most common bicycle accident. 

 Initiatives to Swedish produced movies only show cyclists with a helmet. 

 Initiatives for employers to incentive workers to wear a helmet. 

 Development of winter helmets and smart storage of helmets on the bike is 

stimulated and communicated to cyclists. 

 Clarification of traffic laws concerning cyclists and pedestrians, and 

communication of these rules. 

 Investigation of a bicycle helmet law for all ages.



 

VTI notat 23-2013 9  

1 Bakgrund 

Att använda cykel istället för bil eller andra motorfordon har fördelar ur flera aspekter, 

exempelvis framkomlighet, miljö och folkhälsa. När det gäller trafiksäkerhet är cykel 

inte ett lika självklart alternativ med tanke på att man som cyklist är oskyddad och att 

det i den trafikmiljö man vistas i många gånger uppstår problem med underlaget eller 

hinder i vägbanan, eller att det uppstår konflikter med andra fordon och trafikanter. 

Enligt Trafikverkets analys av trafiksäkerhetsutvecklingen år 2012 (Trafikverket, 2013) 

dog 27 cyklister i trafiken och cirka 1 780 blev allvarligt skadade med mer än en 

procents medicinsk invaliditet. Av dessa var det ungefär 210 cyklister som fick mer än 

tio procents medicinsk invaliditet. Årligen skadas mer än 2 500 cyklister så allvarligt att 

de blir inskrivna på sjukhus minst ett dygn. Cyklister är den trafikantkategori som har 

flest antal inskrivna på sjukhus minst ett dygn. Trafikverket anser att en ökad 

cykelhjälmsanvändning framför allt skulle minska antalet skadade cyklister.   

Bland de cyklister som skadas mycket allvarligt (≥ 10 % medicinsk invaliditet), står 

huvudskador för drygt en tredjedel av alla skador (Trafikverket, 2012a). Bland dem som 

skadas allvarligt (≥ 1 % medicinsk invaliditet) är motsvarande andel åtta procent, vilket 

innebär att cykelhjälm blir effektiv främst mot de mer allvarligare skadorna.  

Uppgifter om hjälmanvändning saknas i 20 procent av fallen i Strada sjukvård (Niska 

m.fl. , 2013). Om man antar att hjälmanvändningen är densamma för dessa cyklister 

som för övriga, är det cirka 80 procent av cyklisterna som fått minst en svår huvudskada 

som inte använt cykelhjälm. 

Utifrån observationsstudier är cykelhjälmsanvändningen år 2012 bland vuxna på 

allmänna cykelstråk 30 procent och bland dem som cyklar till och från arbetsplatser 24 

procent (Larsson, 2013). Cykelhjälmsanvändningen bland barn under 15 år, som 

omfattas av cykelhjälmslagen, är dock betydligt högre.  

I självrapporterad cykelhjälmsanvändning anger cirka 19 procent av cyklister över 15 år 

att de nästan alltid eller alltid använder cykelhjälm när de cyklar (Trafikverket, 2012b). 

Bland cyklister 25 år eller äldre är hjälmanvändningen något högre bland kvinnor än 

bland män. Personer i åldrarna 15–24 år anger att de använder hjälm i lägre omfattning 

än de som är äldre. Det är närmare 60 procent av alla tillfrågade som anser att det borde 

vara obligatoriskt för alla att använda hjälm vid cykling. Kvinnor instämmer i högre 

grad än män och äldre personer är mer positivt inställda än yngre.  

Cykelhjälmsanvändningen varierar mycket över landet (Larsson, 2013). Stora skillnader 

kan exempelvis konstateras mellan vuxna cyklister i Stockholm och Malmö, där 

cykelhjälmsanvändningen i Stockholm är mycket högre. Forskning saknas dock kring 

vad dessa skillnader i hjälmanvändning beror på. 
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2 Syfte 

Syftet med projektet, vilket kan betraktas som ett pilotprojekt, är att erhålla kunskap om 

vad som styr cykelhjälmsanvändningen. Detta görs genom två olika delstudier:   

 Genomgång och jämförelser av regionala skillnader när det gäller cyklisters 

olyckor, skador och hjälmanvändning angiven i olycksdatabasen Strada samt 

cykelhjälmsanvändning utifrån VTI:s observationsstudier 

 Fokusgruppsintervjuer på tre olika orter 

Utifrån den information som framför allt erhålls i fokusgruppsintervjuerna kan 

erfarenheter och idéer om vad som påverkar användningen eller icke-användningen av 

cykelhjälm erhållas. Genom en sådan kunskap kan vi bättre förstå vilka åtgärder som 

behövs för att få en hög cykelhjälmsanvändning över hela landet. En ökad 

cykelhjälmsanvändning behövs för att minska antalet allvarligt skadade i cykelolyckor.  
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3 Metod och material 

I studien har olika metoder och datamaterial använts.  

Först har en genomgång gjorts av olyckor och skador som finns registrerade av 

sjukvården i Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), härefter kallad Strada-

sjukvård för åren 2007-2011. Informationen i Strada-sjukvård bygger på data från 

akutsjukhus och var under dessa år inte helt rikstäckande. Den information som finns i 

Strada-sjukvård gällande cykelhjälmsanvändning har även jämförts med resultat från 

VTI:s observationsstudier av cykelhjälmsanvändning för åren 2007-2012.  

Utifrån det bakgrundsmaterial som samlats över regionala skillnader i cykelolyckor och 

skadade på cykel samt cykelhjälmsanvändning har tre fokusgruppsintervjuer 

genomförts under våren 2013. De orter som valdes för fokusgrupperna var Stockholm, 

Malmö och Umeå. Stockholm och Malmö valdes med anledning av den stora skillnaden 

i cykelhjälmsanvändning. I Stockholm är cykelhjälmsanvändningen bland vuxna på 

cykelstråk de senaste åren cirka 75-80 procent och i Malmö cirka 15 procent. Umeå har 

enligt observationsstudierna en cykelhjälmsanvändning som ligger däremellan och 

ungefär som riskgenomsnittet, nämligen runt 30 procent. Genom att välja dessa tre orter 

uppnås också en regional spridning där vi når orter med olika klimat och olika 

trafikmiljöer. 

Genomgående är det vuxna cyklister 16 år eller äldre som studerats. 
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4 Resultat från Strada och cykelhjälmsobservationer 

Resultatet i detta avsnitt baseras på Strada-sjukvård och gäller alla cykelolyckor som 

inträffat i trafik åren 2007-2011 och där cyklisten har ett ISS-värde (Injury Severity 

Score) som är 1 eller högre (1+). Cyklisterna är 16 år eller äldre samt har minst en skada 

som är klassad som AIS 1 (lätt skada) eller svårare, det vill säga AIS 1+. AIS 

(Abbreviated Injury Scale) är en skala från ett till sex som används av sjukvården för att 

bedöma en skadas svårhetsgrad. För att bedöma effekten av multipla skador används 

AIS-graderingen som utgångspunkt för att beräkna personens ISS-värde, vilket kan 

sägas ange sannolikheten för överlevnad vid multipla skador. En person med ett ISS-

värde på 9 eller högre klassas som en svårt skadad person.  

De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö valdes ut samt två andra orter, 

Västerås och Umeå, med tillräckligt underlag i skadestatistiken.  

Cykelhjälmsanvändningen som presenteras är, förutom från Strada-sjukvård, hämtad 

från VTI:s observationsstudier och gäller då åren 2007-2012. Resultaten avser 

cykelstråk med vuxna cyklister, 16 år eller äldre, vilka observerats under veckodagarna 

måndag-fredag.  

 

4.1 Regionala skillnader i cykelolyckor 

Cykelolyckor har delats in i olika typer. De olika olyckstyperna är: 

 Cykel – motorfordon  

 Cykel singel 

 Cykel – oskyddade (cykel, moped eller gående är motpart) 

 Övrigt (kollision med exempelvis spårvagn, traktor, djur) 

För den aktuella femårsperioden har på riksnivå 26 149 skadade personer med ISS 1+ 

studerats, varav 3 725 är personer i olyckor mellan cykel och motorfordon, 19 640 i 

singelolyckor, 2 373 i olyckor mellan cykel och andra oskyddade trafikanter samt 411 i 

övriga olyckor. 

I Figur 1 visas att olyckstypernas fördelning varierar mellan de studerade orterna. Flest 

cyklister uppsökte sjukhus för att de varit med i en singelolycka. Singelolyckor utgör 

för hela riket 75 procent av alla cykelolyckor, men varierar stort mellan de valda 

orterna. Cykelolyckor i kollision med motorfordon utgör 14 procent av de skadade 

cyklisternas olyckstyp. Det kan konstateras utifrån figuren att 25 procent av Malmö-

cyklisterna som uppsökte akutsjukhus med anledning av en cykelolycka gjorde det efter 

att ha kolliderat med motorfordon och drygt 60 procent hade varit med om en singel-

olycka. I Umeå däremot hade 80 procent av cyklisterna som uppsökte akutsjukhus varit 

med om en singelolycka. I Västerås är andelen cyklister skadade i singelolyckor också 

ungefär 80 procent. Ungefär en tiondel av alla cykelolyckor utgörs av kollisioner mellan 

cyklister och andra cyklister, mopedister eller gående, för denna olyckstyp finns inga 

variationer mellan orterna. I Bilaga 1 visas antalet och andelen som utgör grunden till 

Figur 1.  
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Figur 1 Skadade cyklister (ISS1+) i olika olyckstyper. Olyckstypernas fördelning 

redovisade per ort samt totalt för hela riket. För respektive stapel gäller: nR=26 149, 

nS=1655, nG=1256, nM=2131, nV=1182, nU=1777. 

 

4.2 Regionala skillnader i skador i cykelolyckor 

Antalet skador (AIS 1+) bland de analyserade cyklisterna uppgår till 51 630 på riksnivå. 

Den vanligast förekommande skadan bland cyklisterna är på de övre extremiteterna, 

drygt en tredjedel av skadorna inträffar där, se Figur 2. Näst vanligast är skador på 

nedre extremiteter följt av ansikte och huvud. Det finns vissa regionala skillnader. 

Malmöcyklister har i något större utsträckning drabbats av skador på de nedre 

extremiteterna. Cyklister i Göteborg har lägst andel huvudskador medan cyklister i 

Umeå har högst. 
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Figur 2 Fördelning över skador (AIS 1+), uppdelat på riket och valda orter. För 

respektive stapel gäller: nR=51 630, nS=4 201, nG=3 049, nM=4 603, nV=1 943, 

nU=3 912. 

 

4.3 Regionala skillnader i cykelhjälmsanvändning 

VTI har under många år genomfört årliga cykelhjälmsobservationer och det är möjligt 
att se en ökad cykelhjälmsanvändning under åren. Utifrån Tabell 1 kan konstateras att 
Stockholm har högst cykelhjälmsanvändning bland vuxna cyklister på cykelstråk, 
närmare 80 procent använder cykelhjälm år 2012. I Göteborg är det drygt hälften av de 
vuxna cyklisterna på cykelstråk som använder hjälm, medan andelen i Malmö bara är 
cirka 15 procent. Bland de större orterna där cykelhjälmsobservationer genomförs och 
ett större antal observationer erhållits, har Umeå den högsta noteringen på cirka 30 
procent. Av tabellen framgår att antalet observationer för många av de enskilda orterna 
är få och därmed är värdena som gäller cykelhjälmsanvändningen mycket osäkra.    
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Tabell 1 Cykelhjälmsanvändning 2007-2012, fördelad på ort, enligt VTI:s 
observationsstudier. Gäller cykelstråk med vuxna (≥ 16 år). Andel (%) och antal 
observationer (n). Källa: Respektive års publikation "Cykelhjälmsanvändning i Sverige 
1988-20xx". 

 

*) I Falun saknas värden för 2007, istället har 2006 års värden angivits. I PM 2008-02-29 av Hans Thulin 

anges för 2007 totalt n obs=27193, men det stämmer inte med summering av orter (25763). 

 

I Strada-sjukvård finns uppgifter om den skadade cyklisten använt cykelhjälm. Det är 

emellertid ett stort partiellt bortfall i dessa uppgifter, vilket innebär att uppgiften saknas 

eller är okänd. Det partiella bortfallet är störst i olyckstyperna övrigt (men där är antalet 

observationer mycket få) och i singelolyckor (25 procent). I kollisionsolyckor med 

motorfordon är det partiella bortfallet 16 procent och i kollision med oskyddade 

trafikanter (cykel, moped, gående) är bortfallet 14 procent. I Bilaga 2 finns en full-

ständig förteckning över antalet observationer när det gäller cykelhjälmsanvändningen i 

olika olyckstyper och på olika orter. I bilaga 3 kan man se att det partiella bortfallet, det 

vill säga andelen okänd cykelhjälmsanvändning varierar stort mellan de fem orterna. 

Det partiella bortfallet är lägst i Stockholm och Göteborg, sju respektive 4 procent. I 

Malmö är det partiella bortfallet 28 procent, i Västerås 30 procent och i Umeå 38 

procent. 

I Tabell 2 redovisas cykelhjälmsanvändningen vid olika olyckstyper där det partiella 

bortfallet inte tagits med. Detta innebär ett antagande om att fördelningen av 

cykelhjälmsanvändning i det partiella bortfallet liknar data där uppgiften om 

cykelhjälmsanvändning finns (ja respektive nej). I tabellen redovisas inte heller övriga 

2007* 2010

% n % n % n % n % n % n

Stockholm 68,6 3 301 70,0 3 235 71,2 4 228 74,3 4 078 74,3 5 637 79,6 6 644

Göteborg 44,4 2 654 50,5 1 980 37,6 2 954 45,8 3 021 51,1 2 487 54,6 3 108

Malmö 7,5 4 963 9,9 5 850 9,9 9 366 8,3 9 233 15,7 10 573 15,2 5 932

Gävle 7,9 1 062 11,4 1 418 7,0 2 671 7,2 2 347 8,0 2 410 13,1 1 668

Halmstad 8,3 1 321 14,8 1 369 11,7 1 876 10,0 2 257 9,7 1 474 11,9 2 193

Helsingborg 19,0 399 17,1 374 28,2 681 14,5 544 25,5 866 21,5 543

Linköping 13,1 2 144 15,7 2 250 11,2 3 710 12,4 3 237 12,3 3 350 13,3 3 574

Lund 6,6 2 230 8,2 2 064 9,4 5 311 6,9 3 428 10,6 2 192 9,0 3 018

Norrköping 7,7 832 12,8 687 8,1 1 345 10,0 1 071 10,3 2 038 11,8 1 581

Sundsvall 32,7 266 32,5 191 47,8 402 30,8 247 31,3 224 42,0 386

Umeå 19,6 1 721 26,0 1 782 27,5 2 250 34,3 2 119 31,2 2 284 28,5 2 276

Västerås 14,8 1 433 14,1 1 566 11,7 1 896 12,8 1 549 13,9 1 602 14,5 1 600

Falun* 17,9 375 24,0 458 25,0 676 19,3 362 21,9 730 25,5 695

Kalmar 6,0 1 047 6,3 1 106 5,5 1 665 6,0 1 508 5,6 784 8,4 1 586

Kiruna 24,1 58 12,9 140 4,3 139 9,1 187 16,7 144 17,0 100

Kristianstad 9,1 263 4,4 317 5,9 474 5,2 425 6,3 457 9,4 448

Motala 6,6 211 6,3 221 14,5 255 14,8 264 7,8 257 14,4 250

Nyköping 18,8 650 15,3 847 15,5 1 353 15,0 1 107 16,5 966 19,5 1 104

Skövde 18,2 341 25,7 393 22,2 528 21,0 357 21,9 397 24,2 450

Västervik 6,3 349 5,9 290 7,6 384 9,6 437 6,8 322 8,8 410

Örnsköldsvik 35,0 143 39,4 127 38,2 283 36,9 222 31,8 176 34,7 242

Totalt 20,8 25763 23,1 26 665 20,0 42 447 21,1 38 000 25,7 39 370 29,9 37 808

Ort 20092008 2011 2012
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olyckstyper eftersom antalet observationer är mycket få, dessa finns dock med i 

kolumnen som visar genomsnittet för alla olyckstyper.  

Det kan utifrån Tabell 2 konstateras att cyklisterna i Göteborg har en något lägre 

cykelhjälmsanvändning när de råkat ut för singelolyckor än i olyckor där motorfordon 

eller andra oskyddade trafikanter är inblandade. Samma förhållande gäller för skadade 

cyklister i Stockholm och Västerås. I Umeå och Malmö är cykelhjälmsanvändningen 

relativt lika oavsett olyckstyp.  

Tabell 2 Andel och antal skadade cyklister 16 år eller äldre som använt cykelhjälm vid 
olika olyckstyper och på olika orter. Källa: STRADA-sjukvård, 2007-2011.  

ort cykel–
motorfordon 

cykel singel cykel–
oskyddade 

genomsnitt alla 
olyckstyper* 

 andel antal 
personer 

andel antal 
personer 

andel antal 
personer 

andel antal 
personer 

Stockholm 62 % 285 57 % 1 039 64 % 182 59 % 1 538 

Göteborg 51 % 255 43 % 815 56 % 117 46 % 1 208 

Malmö 16 % 392 17 % 941 21 % 193 17 % 1 532 

Västerås 15 % 98 10 % 642 17 % 86 11 % 829 

Umeå 21 % 105 19 % 861 17 % 127 19 % 1 098 

Riket 29 % 3 118 25 % 14 810 39 % 2 047 27 % 20 271 

*) Inkl. övriga olyckstyper, vilka inte visas specifikt i tabellen med anledning av få observationer. 

 

Om man jämför andelen cyklister med hjälm mellan de olika orterna kan konstateras att 

cyklister i Stockholm i större utsträckning använder cykelhjälm, det visar data från både 

Strada-sjukvård och VTI:s observationsstudie, se Tabell 3. Det är dock en relativt stor 

skillnad mellan cykelhjälmsanvändningen i olyckor och i det observerade trafikflödet. I 

cykelolyckorna i Stockholm har 59 procent använt cykelhjälm och vid observationer 72 

procent. Även i Umeå finns denna skillnad, vilken innebär en lägre hjälmanvändning i 

olyckorna. I Göteborg och Västerås finns ingen större skillnad i hjälmanvändning 

mellan de båda studierna. Däremot i Malmö och i riket totalt är hjälmanvändningen i 

cykelolyckorna något större än i observationsstudierna. Det bör noteras att 

observationerna bara görs under dagtid veckodagarna måndag till fredag. De 

observationsplatser som gäller cykelstråk är i Stockholm: Munkbron, Roslagsvägen, 

Tranebergsbron, Västerbron, i Malmö: Fågelbacksstråket, Kaptensgatan, Södervärns-

stråket, S Bulltoftavägen och i Umeå: Bryggargatan/Gamla bron, Nygatan. För övriga 

orter hänvisas till Larsson (2013). 
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Tabell 3 Jämförelse av cykelhjälmsanvändning mellan data från Strada-sjukvård och 
VTI:s observationsstudie för åren 2007-2011. 

ort hjälmanvändning i cykelolyckor 
(Strada-sjukvård) 

hjälmanvändning på cykelstråk 
(observationsstudie) 

 andel antal personer andel antal personer 

Stockholm 59 % 1 538 72 % 20 479 

Göteborg 46 % 1 208 45 % 13 096 

Malmö 17 % 1 532 11 % 39 985 

Västerås 11 % 829 13 % 8 046 

Umeå 19 % 1 098 28 % 10 156 

Riket 27 % 20 271 22 % 172 245 
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5 Resultat från fokusgruppsintervjuer 

De tre fokusgruppsintervjuerna genomfördes under första halvan av april år 2013. Totalt 

var antalet fokusgruppsdeltagare 23 cyklister, varav fyra i Stockholm, sju i Malmö och 

tolv i Umeå. Antalet män var elva och antalet kvinnor tolv. Bland deltagarna fanns de 

som alltid/oftast använde cykelhjälm (14 personer), de som gjorde det ibland (fem 

personer) och de som aldrig använde cykelhjälm (fyra personer). Det var således flest 

cyklister som alltid eller oftast använde cykelhjälm. De flesta var året-runt-cyklister 

(oavsett stad) och använde cykeln främst till och från jobbet (varierade längder på 

avståndet). Det förekom även någon som hade cykeln som arbetsfordon 

(tidningsutdelare) och någon som träningscyklade med racercykel.  

Hjälp med att bjuda in till fokusgrupperna erhölls av kontaktpersoner på gatukontoret i 

Malmö, Umeå kommun, NTF Stockholm-Gotland samt VTI:s Stockholms-kontor. 

Inbjudan skedde med hjälp av dokument som VTI tagit fram, dels en allmän inbjudan 

(se exempel i Bilaga 4), dels en personlig inbjudan när personen anmält sig. Vid 

intervjutillfället skulle deltagarna prata och diskutera fritt med varandra, men det fanns 

också en intervjuguide (se Bilaga 5) som täckte in alla frågor som önskades besvarade. 

Vid det första tillfället i Stockholm ställdes frågorna och besvarades av deltagarna, 

gruppsamtalet var därmed i viss mån styrt. Vid fokusgruppen i Malmö gjordes en 

översiktlig mind-map (se Bilaga 6) på en white-board som deltagarna kunde hämta 

inspiration från i diskussionen. Deltagarna i Umeå hade denna mind-map utdelad på 

bordet. 

Gruppintervjuerna pågick från 1 timme och fem minuter till 1 timme och 20 minuter. 

Det inspelade materialet transkriberades och analyserades därefter. Nedan redovisas 

resultatet från fokusgruppsintervjuerna. 

  

5.1 Cyklisters förutsättningar på respektive ort 

Inledningsvis i resultatkapitlet beskrivs fokusgruppsdeltagarnas syn på trafikmiljön 

samt hur drift och underhåll fungerar på respektive ort. 

 

5.1.1 Trafikmiljön för cyklister i Stockholm 

Den allmänna uppfattningen bland fokusgruppsdeltagarna är att det blivit fler cyklister i 

Stockholm på senare år och det upplevs som kaos i city. När det gäller cykelbanor i 

Stockholm verkar de överlag vara enkelriktade och att detta också följs, åtminstone 

bland vana cyklister. Cykelbanorna i centrala Stockholm är mer av typen cykelfält på 

bilvägarna, jämfört med andra orter som har mer avskilda gång- och cykelbanor. En av 

fokusgruppsdeltagarna väljer att cykla i bussfilerna eftersom det känns säkrast där. 

Någon tyckte emellertid att bussfilerna var smala och att det kunde ge problem när 

bussen skulle köra om cyklister. 

Den som cyklar racer i hög hastighet skulle hellre vilja ha bredare bilfiler på 

landsvägarna utanför Stockholm än att ha cykelbanor skilda från bilvägen, eftersom han 

hellre vill köra på väg än på cykelbana.  

Fokusgruppsdeltagarna upplever inte att Stockholmskommunerna/ stadsdelarna satsar så 

mycket på att förbättra för cyklisterna, trots att man kan läsa i tidningen om att miljoner 

ska satsas. Man anser att det är mycket pengar som istället går till kollektivtrafik-

satsningar. 
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5.1.2 Drift och underhåll för cyklister i Stockholm 

I Stockholmsgruppen nämndes att en del cykelbanor var så dåligt underhållna, så att det 

fanns en risk för att åka ned i en grop. Detta gäller inte i de centrala delarna utan mer i 

de yttre stadsdelarna. Det är de olika stadsdelarna som bestämmer om drift och under-

håll och gör sina prioriteringar, och det kan därför se mycket olika ut. Det nämns i 

fokusgruppsdiskussionen platser där plogning och sandning (eller saltning) sker mycket 

tidigt (Stadsgården, Folkungagatan, Birger Jarlsgatan, Vasagatan), till och med tidigare 

än på bilvägarna.  

  

5.1.3 Trafikmiljön för cyklister i Malmö 

I Malmögruppen diskuterades omfattningen av olyckor och att det under 2012 skedde 

två cykelolyckor om dagen och att detta var en stor ökning. Det kommenterades dock 

att statistiken borde relateras till antalet cyklister. Man funderade över andelen 

singelolyckor och om det är dessa olyckor eller krockar med bilar som ger mest 

huvudskador. 

I Malmö finns mycket cykelbanor helt skilda från biltrafik. Inne i stan är det cykelbanor 

med skiljeremsa till biltrafiken, i ytterområdena är det helt avskilt och ofta i grön-

områden samt att det finns många planskilda korsningar. Deltagarna anser att cykel-

banorna i Malmö är perfekta och att man hellre cyklar tvärs genom staden än att ta bil, 

att det går mycket fortare. Den osäkerhet som finns gäller blandningen mellan cyklister 

och gångtrafikanter där man önskar att det var mer separerat och markerat. I centrala 

delarna av Malmö finns olika material på de kombinerade gång- och cykelbanorna, 

asfalt för cyklisterna och betongplattor för gångtrafikanterna. Om det inte är olika 

material målas en vit linje. Eftersom det kan vara svårt att komma ihåg vilken sida som 

är för respektive trafikantslag föreslog deltagarna att man borde ha tätare med målade 

gång- respektive cykelsymboler på banorna. Vid busshållplatser där många 

gångtrafikanter finns kan det uppstå irritation från cyklisternas sida, när de måste sakta 

ner farten på grund av att det är mycket passager över gång- och cykelbanan. Några 

anmälda olyckor verkar dock knappt finnas på sådana platser. 

 

5.1.4 Drift och underhåll för cyklister i Malmö 

I Malmö upplever fokusgruppsdeltagarna att cykelbanorna prioriteras när det gäller drift 

och underhåll, åtminstone när man tänker vinterväghållning. Detta medför att många 

cyklar hela vintern. Grus och sand används inte utan man plogar och saltar med 

saltkorn, vilket ska vara klart kl. 06:30.  

 

5.1.5 Trafikmiljön för cyklister i Umeå 

Några av deltagarna i fokusgruppen i Umeå var relativt nyinflyttade och uppfattade att 

Umeå som cykelstad var rörig. När man pratade om andra cyklister lyftes att många 

cyklar fort, cyklar utan hjälm och snirklar fram mellan gående som går i bredd. Det 

förekommer också många som cyklar på trottoarerna. Det uttrycks också som rörigt på 

de gemensamma gång- och cykelbanorna, där det inte följs att man bör gå till vänster 

och cykla till höger. Detta diskuterades en del, hur man går på cykelbana respektive 

trottoar och problemet med att det inte är enhetligt. Om det är skilda fält för gående och 

cyklister är det problem med att detta inte syns vintertid. Det föreslogs också att om det 

inte finns några specifika fält utan är blandat, så får folk tänka själva och därmed måste 

de ta det lite lugnare, använda ringklocka, titta på varandra och till och med le.  
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I samband med diskussion om nollvisionen och tillåtelse att som cyklist göra misstag, 

framkommer att Umeå har hastighetsgräns 30 km/timme där det är blandtrafik och att 

cyklister ofta är avskilda från bilarna när det är högre hastigheter. Det finns också få 

trafikljus och istället tunnlar och fysisk avskildhet. I Umeå efterlystes cykelanvisningar 

utefter cykelbanorna, som visar avstånd, eller ännu hellre hur lång tid det tar att cykla (i 

en normal fart) dit man tänkt sig. Det är möjligt att det skulle uppmuntra till mer 

cykling, tror man.  

Umeådeltagarna tror att det i hela landet sker en förändring när det gäller trafikplanering 

och trafikunderhåll, så att man försöker ge mer pengar till oskyddade trafikanter som 

cyklister och gående, att andra trafikantgrupper än bilister prioriteras, att man försöker 

sprida att cykling är friskvård och tidsbesparande. 

 

5.1.6 Drift och underhåll för cyklister i Umeå 

Vissa cykelvägar i Umeå är prioriterade och snöröjs snabbt. Problem kan uppstå när 

man exempelvis byter från huvudcykelnätet till andra områden, när man kommer från 

en cykelbana och ska cykla en bit på en villagata. Då kan det finnas rejäla snövallar att 

ta sig över. Det kan också vara stora skillnader mellan den snöröjning som kommunen 

sköter och den som entreprenörer ger.  

 

5.2 Cykelhjälmsanvändning på respektive ort samt relaterat till 
andra orter 

5.2.1 Stockholmsgruppens tankar om cykelhjälmsanvändning 

Deltagarna i Stockholmsgruppen fann det svårt att hitta några grupper där man enhetligt 

använder cykelhjälm. Det finns både användare och icke-användare bland män och 

kvinnor, bland de som cyklar fort och de som cyklar försiktigt. Man tror dock att det 

finns en högre användning bland dem som cykelpendlar och är cykelbud, liksom bland 

småbarnsföräldrar. Däremot, framförs tankar om att användningen är lägre på 

sommaren, när det även är många ovana cyklister, samt även bland yngre män. 

På cykelbanor i Stockholms förorter upplever fokusgruppsdeltagarna att det är en lägre 

cykelhjälmsanvändning än vad det är inne i city. Det är tänkbart att det beror på att 

dessa cykelbanor är mer skyddade bland hus och att man inte möter några bilar där. I 

Stockholms city är det mer kaos.  

Diskussioner fördes i Stockholmsgruppen angående könsskillnader när det gäller 

cykelhjälmsanvändning. Någon trodde att färre yngre män än kvinnor använde hjälm 

och att attityden för dem är att man klarar vad som helst. Någon annan trodde att de 

yngre männen cyklar fortare, att de håller på med racercykling och därmed inser vikten 

av att skydda sig. Yngre kvinnor däremot cyklar mer sällan och försiktigare, är mer 

rädda om frisyren och därmed struntar i hjälmen. När man blir äldre mognar man, 

lugnar ner sig och blir mer klok och inser att man inte är odödlig och klarar av allt utan 

kan råka illa ut och därför har ett behov av att skydda sig.  

När Stockholmsgruppen diskuterade varför cykelhjälmsanvändningen varierar över 

landet, trodde man att det på mindre orter är mindre trafik och stress och därmed 

upplevdes som mindre risk att råka ut för något så att man inte anser sig behöva 

hjälmen. Mindre trafik gör att man känner sig säkrare och tryggare. I centrala 

Stockholm är det mer farligt och riskabelt och högre trafikintensitet, så att cyklisterna i 

större utsträckning anser sig behöva hjälm. På andra orter (exempel gavs med Gävle) är 



 

VTI notat 23-2013 21  

det ofta från bilarna avskilda kombinerade gång- och cykelbanor och inte som i 

Stockholm där man försöker klämma in cykelbanor där de får plats. Även Malmö anses 

av stockholmarna som en mycket mindre stad.   

 

5.2.2 Malmögruppens tankar om cykelhjälmsanvändning  

Deltagarna i Malmögruppen tror inte att det är närheten till Köpenhamn som gör att 

Malmös cykelhjälmsanvändning är så låg (den har dock ökat på senare år). Danmarks 

negativa inställning till cykelhjälm tror man inte att allmänheten har koll på. Istället är 

det trafikmiljön med cykelbanor helt skilda från biltrafik som ger en upplevd säkerhet. 

En av deltagarna känner att hon är trygg på cykelbanorna, att det är bilarna som upplevs 

som ett hot, och att hon därmed inte behöver cykelhjälm. 

En deltagare som även cyklat i Stockholm kände sig livrädd när han cyklade på de 

cykelfält som genom en målad linje avskiljer cyklister och bilister. Därför förstår han 

den högre cykelhjälmsanvändningen där. Deltagaren menar att man i Malmö bygger 

cykelbanor som alla ska kunna använda, och i Stockholm bygger man för pendlarna.  

Angående observationer av cykelhjälmsanvändningen diskuterade Malmögruppen om 

det är olika typer av människor som cyklar i centrala Stockholm respektive centrala 

Malmö och som observeras i mätningarna. Att det i Stockholm är folk som bor i city, är 

högutbildade och med bättre ekonomi. I Malmö kanske man fångat upp ett större 

klientel, eftersom Malmö är en mer integrerad stad med en större blandning av 

människor. Malmö upplevs som mer mångkulturellt än Stockholm, i alla fall på en 

mindre yta, vilket kan påverka cykelhjälmsanvändningen.   

Malmödeltagarna funderade över att Malmö alltid varit en cykelstad, att man cyklat till 

Kockums och andra ställen. Stockholm har kanske inte samma cykeltradition (eventuellt 

beroende på mer kollektivtrafik i form av tunnelbana, spårvagnar och bussar) och att 

detta kan påverka cykelhjälmsanvändningen. Någon föreslog att Malmös låga hjälm-

användning kan bero på att man inte tycker det är coolt och tufft med hjälm.  

 

5.2.3 Umeågruppens tankar om cykelhjälmsanvändning  

I Umeå lyfts tanken om att de som använder cykelhjälm är framför allt akademiker, inte 

de som cyklar till Volvo. Någon kontrar med att de som arbetar på Volvo inte cyklar. 

Däremot tror man inte studenter har någon hög cykelhjälmsanvändning. Flera tror att 

cykelhjälmsanvändningen är högre bland de som cyklar året runt och som pendlar med 

cykel till jobbet, att det finns en högre acceptans för att använda cykelhjälm vid 

pendling än på fritiden. Någon trodde att det är föräldrar till småbarn som använder 

hjälm eftersom barn enligt lag ska ha hjälm. En annan av deltagarna ansåg sig däremot 

vara förvånad över att så få småbarnsföräldrar använder hjälm, och tyckte det var lite 

äldre folk som är användare.    

Man tror också att de som cyklar i Stockholm i större utsträckning är pendlare, samt att 

trafiken är mycket farligare i Stockholm. Man tror att de som cyklar i Stockholm cyklar 

fort, att pendlarna tar tid och tävlar med sig själva. 

En som cyklat genom Stockholm några gånger upplever det som ganska farligt, mycket 

farligare än i Umeå, och tror att det är den upplevda farligheten som gör att fler 

använder cykelhjälm där. Som exempel nämns Vasagatan där man cyklar i mitten, med 

bilfiler på båda sidorna. Umeådeltagarna anser att det är så trångt med folk i Stockholm 

och ett högre tempo vilket kan vara anledningar till den högre hjälmanvändningen. I 



 

22 VTI notat 23-2013 

Umeå finns möjlighet att ge varandra mer utrymme och att man därför inte känner det 

så farligt och hotfullt som i Stockholm.   

Någon nämnde att Malmös låga cykelhjälmsanvändning kunde bero på att Malmö ligger 

så nära Danmark där det inte är så ”hippt” med hjälm. 

 

5.3 Risker med att cykla  

Deltagarna i de tre fokusgrupperna diskuterade de risker som de såg med att cykla. Det 

gäller risker som de själva tar när de är cyklister och risker som andra cyklister eller 

trafikanter utsätter sin omgivning med. 

 

5.3.1 Trafikregler och brott 

Bland deltagarna i Stockholm, nämns att cyklister, i större utsträckning än bilister, 

skapar sina egna trafikregler, till exempel att man cyklar mot rött (om det inte är någon 

annan trafik), att man cyklar på trottoaren och så vidare. När det gäller regelbrott lyfte 

man i Malmö att storleken på trafiksignaler är mycket mindre för cyklister än de som 

finns för alla fordon, vilket kan göra att det inte känns lika mycket som ett regelbrott att 

köra mot rött på cykelbanan jämfört med om man cyklar på bilvägen. I Umeå nämndes 

att cyklister cyklar på övergångsställen och antar att bilisterna ska stanna, vilket det inte 

finns krav på.   

Bland deltagarna i Malmö diskuterades att cyklister är dåliga på att ge tecken när man 

ska göra en sväng eller stanna, att man inte ens vrider på huvudet och tittar. I Köpen-

hamn, med sitt myller av cyklister, är det en ”dödssynd” att inte ge tecken och visa sin 

avsikt för sväng eller stopp. 

Fokusgruppsdeltagarna i Umeå pratade om att cykel faktiskt är ett fordon och att man 

”sysslar med farlig verksamhet” och därmed bara har skyldigheter i trafiken, inte några 

rättigheter.   

 

5.3.2 Problem med hänsyn och distraktion 

I centrala Stockholm upplevdes riskerna som cyklist vara större än andra trafikanters 

risker. Man är oskyddad (även med hjälm), det är mycket trafik och man färdas ibland i 

cykelfiler mitt i biltrafiken. Därmed måste man vara beredd på andras misstag och 

väldigt försiktig. 

Som cyklist krävs att man har koll på alla andra trafikanter, både gångtrafikanter, andra 

cyklister och bilister. En fokusgruppsdeltagare i Stockholm brukar tänka att hon är 

osynlig och att bilisterna inte alls ser henne, vilket påverkar henne till en högre grad av 

uppmärksamhet. 

Som cyklist måste hänsyn tas till att många gångtrafikanter (liksom cyklister) inte har 

koll på att man är på en gemensam gång- och cykelbana. Gång- och cykeltrafikanterna 

har hörlurar i öronen och hör inte andra trafikanter (exempelvis cyklister som plingar), 

de håller på med sina mobiler, är i sin egen lilla värld eller cyklar med barn eller hund.  

 

5.3.3 Alkohol i kombination med cykling 

En risk som nämndes i fokusgruppen i Umeå, är cykling i kombination med alkohol. 

Om man ska på restaurang väljer man kanske bort hjälmen. Någon nämnde att 
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statistiken visar att fyra av tio cyklister som fått skallskador har varit alkoholpåverkade 

när de kommit till sjukhuset. Dessa cyklister kan ju även vara ovana cyklister som valt 

bort bilen för att de druckit. I denna diskussion lyftes även nollvisionen som innebär att 

man ska få göra ett misstag utan att det ska kosta livet, men att det inte riktigt gäller för 

cyklister och gångtrafikanter.  

 

5.4 Åtgärder för ökad säkerhet 

När åtgärder för ökad säkerhet som cyklist diskuterades handlade det om de val man 

som enskild cyklist kan göra, men också hur cyklister överlag kan påverkas till ökat 

”cykelvett” och till att använda cykelhjälm.  

 

5.4.1 Val av trafikmiljö 

För att cykla säkert väljer många av fokusgruppsdeltagarna att använda cykelbana så 

långt som det går. I Stockholm finns dock delade meningar om säkerheten på cykel-

banor. Det är ofta trångt och många cyklister samt olika hastigheter som förekommer på 

cykelbanorna. Det förekommer även banor blandat med gångtrafikanter och det kanske 

vore bättre om de som vill cykla snabbt istället cyklar på bilvägarna. Även i Malmö-

gruppen nämndes att det ofta förekommer konflikter mellan cyklister och cyklister, med 

anledning av höga hastigheter och mötande cyklister i den egna cykelfilen. Detta 

nämndes också i Umeå och man anger att alla är uppfostrade sedan man var barn att ha 

respekt för bilar och se sig för, däremot har gångtrafikanter inte samma respekt för 

cyklister, vilket kan leda till konflikter.  

En åtgärd som nämndes i Umeå var att det är viktigt med bra gatubelysning, speciellt på 

hösten, för att kunna se eventuella hinder och hål. På hösten finns en kombination av 

löv, regn och mörker och lamporna har ännu inte kontrollerats inför vintern utan det kan 

finnas en del trasiga. Problem med underlaget finns även på våren i form av hål, sprick-

bildningar och grus från vinterns sandning.   

 

5.4.2 Sänkt hastighet 

En åtgärd för att minimera cyklisters risk och ge ökad trygghet är att som cyklist sänka 

farten. Om man, enligt fokusgruppsdeltagarna i Stockholm, cyklar lugnt och försiktigt 

hinner man snabbt reagera och minska risken för både sig själv och gångtrafikanter.  

 

5.4.3 Dubbdäck, reflexväst och andra åtgärder vintertid 

Dubbdäck används bland många av fokusgruppsdeltagarna i Stockholm, Malmö och 

Umeå som cykelpendlar året om. I Umeå kände en deltagare det som säkrare att cykla 

än att gå, eftersom personen ifråga inte gick med broddar men använde dubbdäck på 

cykeln. Någon hade också en teori om ökad säkerhet med cykeln jämfört med att gå 

med anledning av mindre anläggningsyta mot marken, men i två punkter. En deltagare i 

Malmö valde bort cykelskor (som sitter fast) på vintern för att snabbt kunna få ner 

fötterna om det skulle börja glida.  

På vintern eller i mörker var det deltagare (i Malmö) som använde reflexväst och man 

hade märkt att det var flera som använder sådan även när det är ljust ute. Att däremot 

bara använda reflexväst och inte cykellyse upplevdes som riskabelt. Även i Umeå tog 

deltagarna upp användandet av reflexväst som gör att man syns. 
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En äldre person i Umeå nämnde att man borde ha en damcykel, åtminstone vintertid för 

att ha närmare till marken. Likaså om man har cykelväska på sidan så blir ett eventuellt 

fall inte lika häftigt.  

 

5.4.4 Trafikundervisning 

I Malmögruppen föreslogs att man i Sverige borde införa något slags cykelcertifikat 

eller förarbevis, eftersom cyklister ska följa samma regler som andra trafikanter, men 

inte har någon utbildning överhuvudtaget, det räcker med att kunna hålla balansen när 

man cyklar. I denna diskussion lyftes frågan om trafikvett och utbildning i skolan, men 

där någon berättade att det i nya läroplanen finns ett uttalat ansvar hos skolan att lära ut 

trafikbeteende och trafikregler. Även föräldrarnas ansvar lyftes. Men i Malmö finns en 

kraftig invandring där många föräldrar inte har svenska trafikkunskaper, inte kan cykla 

och varken de eller barnen äger någon cykel, vilket gör att föräldrarna behöver hjälp 

med ansvaret för barnens säkerhet.  

 

5.4.5 Kampanjer 

Som åtgärd för att få upp cykelhjälmsanvändningen i Malmö diskuterades genom-

förandet av en bra kampanj. Man hänvisade till en kampanj ” Syns du inte finns du inte” 

som man tyckte var bra och där man skulle kunna göra något liknande fast med cykel-

hjälm. Medvetandet bland folk behöver lyftas, och det kanske behövs lite skrämsel-

propaganda, en film om vilka skador man kan få även i låga hastigheter. Det är när 

någon närstående råkar illa ut, när det kommer nära, man ser något på riktigt, som man 

tänker till och börjar skydda sig. Det fanns både deltagare som ville ha skrämsel-

propaganda och de som var emot det. I Umeå berättade man att landstinget hade en 

kampanj som kallas ”Hjälma någon du tycker om”. 

För att stimulera användandet av cykelhjälm föreslog Umeågruppen att kommunen 

kunde dela ut frukostpåsar till dem som har hjälm, eventuellt också annonsera i förväg 

om ”kampanjen”. Sedan sprids detta genom att man pratar om det på jobbet.  

I Umeå funderade deltagarna också över om det går att ha automatiska mätare som inte 

bara räknar antalet cyklister som passar vid en viss plats utan även räknar dem med 

hjälm. Det skulle kunna göras tävlingar mellan olika orter med andelen hjälmanvändare. 

Även andra ”happenings” som ”dagens cyklist”, ”tusende cyklisten” och så vidare, 

spånades det om i detta förslag.  

En deltagare i Umeå tyckte att det var viktigt att lyfta att det inte är så jättekul när man 

börjar med hjälm, att det kan vara varmt och obekvämt, men att man snart vänjer sig 

och det blir en vana som gör att man inte kan vara utan hjälmen.  

 

5.4.6 Arbetsgivarens ansvar 

Som en åtgärd för ökad cykelhjälmsanvändning diskuterades i Umeågruppen att 

arbetsplatsen, till exempel företag och kommun, skulle kunna ha krav på det i sin 

resepolicy. 

Att få en gratis cykelhjälm av sin arbetsgivare trodde några deltagare i Umeå kunde vara 

ett sätt att få upp hjälmanvändandet, det skulle ge en signal om att arbetsgivaren värnar 

om en när man cyklar till och från jobbet.   
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5.4.7 Lag om cykelhjälmsanvändning 

I Umeå diskuterades införandet av en cykelhjälmslag för alla och om det finns politiskt 

stöd för det. Deltagarna trodde att ganska många människor är positiva till en lag. De 

tänker att man bör kunna visa vad det kostar för samhället att hjälm inte används och 

vad man kan få in i böter. Med en lag tror man det skulle vara lättare att ta på sig en 

hjälm, då har alla samma förutsättningar och kan inte försvara sig med att det ser töntigt 

ut eller att man får nedtryckt hår. En jämförelse gjordes med diskussioner som pågick 

när man skulle införa rökfritt på pubar och krogar, där förutsägelser om konkurser inte 

besannades. Därför tror man inte att folk kommer sluta cykla och att hälsan därmed 

kommer försämras.  

I samband med samtalet i Umeå om cykelhjälmslag diskuterades även patientens 

ansvar, det vill säga har man varit med om en olycka där man inte har haft hjälm får 

man betala en högre egenavgift för att få tillgång till sjukvård. Jämförelse gjordes med 

rökning där en förutsättning för att lyckas med en operation kan vara att patienten slutar 

röka. Det diskuterades om ett sådant förslag kan ses som en motivation eller en 

försäkring.  

Krav borde också ställas på att det alltid ska följa med en hjälm om man köper en ny 

cykel, att hjälmen redan är inbakad i priset, att man köper ett paket (liksom att bälten 

ingår när man köper bil), men att man har möjlighet att byta till en annan variant och 

eventuellt betala något extra. Även försäkringsbolagen nämndes i Umeå, att exempelvis 

få en subventionerad försäkring om man lovar att använda cykelhjälm eller att få en 

hjälm subventionerad. 

Det nämndes att vi lever i ett samhälle där vi förväntas skydda oss i alla lägen, att vi har 

krockkuddar för alla livets situationer. Så även om Umeådeltagaren som nämnde detta 

tycker att alla egentligen skulle ha hjälm anade han att det kunde finnas en risk för att 

man blev oförsiktigare med hjälm.  

Diskussionen i Malmö tog också upp att vi lever i ett enormt trygghetssamhälle där det 

kan bli lite för mycket av lagar och regler som vill styra oss. Därför var man inte för en 

lag om cykelhjälmsanvändning. Man nämnde också att det är värdelöst att införa en lag 

som inte går att övervaka.  

 

5.5 Varför fokusgruppsdeltagarna använder cykelhjälm  

Nedan beskrivs från fokusgruppsdeltagarnas berättelser varför de började använda 

hjälm och varför de idag alltid eller ibland använder hjälm. 

 

5.5.1 Ansvar och föredöme 

Flera av fokusgruppsdeltagarna började använda cykelhjälm när de väntade barn eller 

fick sitt första barn. Det handlar då om att man tar på sig ett stort ansvar som (blivande) 

förälder och vill minimera risken för att själv skadas (”barnet har rätt att ha en 

mamma”), samt att man vill vara ett föredöme för barnen. Det finns bland 

fokusgruppsdeltagarena även lärare som använt hjälm för att vara ett föredöme för sina 

elever. Någon berättar även om barn som undrat varför den vuxne inte har hjälm, vilket 

ledde till att fokusgruppsdeltagaren börjat använda hjälm.  
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5.5.2 Trygghet och säkerhet 

En fokusgruppsdeltagare började använda cykelhjälm när han började pendla inom 

Stockholm, när han cyklade snabbare och därmed insåg att han utsatte sig för större 

risk. För den som varit tävlingscyklist är det också självklart att använda hjälm, liksom 

för den som kör racer på bilväg när det går i hög hastighet. I Umeå diskuterades att 

cykelhjälmsanvändningen nog är låg ute på landsbygden även om det är högre farter 

och inga separata cykelbanor där. En fokusgruppsdeltagare uttryckte att hon absolut 

skulle vilja ha hjälm om hon cyklade där. 

En deltagare i Malmö började använda hjälm när han läst i tidningen om att det var 

många som hade alkohol i kroppen när de kom till sjukhuset med anledning av en 

cykelolycka. Så han började använda hjälm när han cyklade hem från fester och så 

småningom blev det så att han använde hjälmen till och från jobbet också, ja alltid när 

han cyklade. En annan av deltagarna i Malmö började använda cykelhjälm med 

anledning av att hennes syster var med i en cykelolycka.  

Fokusgruppsdeltagarna använder cykelhjälm för att det ger en viss trygghet och 

säkerhet, i och med att man skyddar det viktigaste kroppsdelen. ”Man vill liksom 

uppleva lite mer”, som en deltagare uttryckte det. Det är dock viktigt att inte tro att man 

blir odödlig, resten av kroppen är ju fortfarande oskyddad. Någon uttryckte att det blir 

som en drog – att man inte kan/vågar låta bli att använda cykelhjälmen. Att hjälmen kan 

ses som en slags försäkring nämndes också. 

En i Stockholmsgruppen som inte brukar använda cykelhjälm, använder den dock 

ibland när han ska frakta påsar eller tunga grejer på cykeln, liksom på hösten när det 

börjar bli lite halt.  

 

5.5.3 Vana 

Att använda cykelhjälm är (för en del fokusgruppsdeltagare) ett beslut man tar en gång 

och sedan använder man den, det är alltså ingenting som man väljer från dag till dag. 

Det blir en vana att använda hjälmen, liksom att använda säkerhetsbälte, att man känner 

sig oklädd och naken om man inte har den på sig. Man tar på sig den automatiskt.  

 

5.6 Varför fokusgruppsdeltagarna inte använder cykelhjälm  

I följande avsnitt beskrivs från fokusgruppsdeltagarnas berättelser varför de inte 

använder hjälm, i vilka situationer eller under vilka förhållanden de väljer att inte 

använda hjälm. 

 

5.6.1 Årstid 

En av Malmödeltagarna upplever hjälmen som klumpig, och att det är svårt att hitta en 

bra mössa som värmer att ha under hjälmen på vintern. Detta framförs även av en 

deltagare i Umeå som tyckte det var besvärligt att använda hjälm under vintern med 

mössa, och därför inte använt hjälm då. Någon i Umeå uttrycker att det på vintern är 

mjukare att falla, så att det inte är lika viktigt med hjälm. Andra invänder att det 

samtidigt är lättare att man ramlar på vintern. 

Andra uttrycker att på våren och sommaren känner man sig säkrare med tanke på 

underlaget och då är det lättare att cykla utan hjälm. När det är varmt ute är det också 

skönt att cykla utan hjälm så att det fläktar och blåser lite i håret. 
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5.6.2 Trafikmiljö och låg hastighet 

De cyklister i Umeå som bara ibland använder cykelhjälm säger att det beror på 

trafikmiljön, på graden av farlighet där man ska cykla. Ett försvar för att inte använda 

cykelhjälm, som angavs av en i Malmö, är att man bara cyklar på cykelbanor där det 

inte är några bilar.  

En person som vanligtvis använder cykelhjälm, struntar i hjälmen när han hyr citybike i 

Stockholms city. Han anser att risken då är liten, eftersom han cyklar så sakta att 

reaktionssträckan och stoppsträckan nästan är obefintliga. En annan deltagare som bara 

ska köra en kort sträcka där han väl känner till vägen väljer också bort cykelhjälmen, 

speciellt om det inte är en trafikerad bilväg. Detta gäller också när man inte har bråttom 

utan kan ta det lugnt.  

En deltagare i Malmö använder alltid hjälmen till och från jobbet, men aldrig när han 

cyklar inne i stan. Det har att göra med att han aldrig cyklar så fort i stan utan kör lugnt 

och är väldigt uppmärksam på sin omgivning. Han tycker att egentligen borde trafik-

situationen vara sådan att man aldrig skulle behöva använda hjälm. Han använder inte 

heller hjälm när han cyklar med sonen i stan eftersom de cyklar så sakta. Fokusgrupps-

deltagaren upplever sig inte ha något behov av hjälmen när han cyklar i innerstan. 

 

5.6.3 Bekvämlighet och förvaringsproblem 

För den cyklist som hyr en citybike i Stockholms city handlar det också om bekvämlig-

het att slippa släpa med sig cykelhjälm.  

En deltagare som i vanliga fall alltid använder hjälm, kan slarva när hon på lunchen ska 

göra inköp. Då handlar det om att hjälmen är besvärlig att släpa på.  

 

5.7 Påverkan när det gäller cykelhjälmsanvändning 

Vad påverkas vi av när det gäller cykelhjälmsanvändning, och vem påverkar vi? Detta 

diskuterades i de tre fokusgrupperna och redovisas i detta avsnitt. 

 

5.7.1 Förebilder 

I Malmö diskuterades att många tycker att det är ”jätteskämmigt” med hjälm, att det är 

nördar som använder, att hjälmen förstör frisyren, att det är fult och oestetiskt att 

använda hjälm Man funderade över om det saknas förebilder som använder hjälm.  

I fokusgruppsdiskussionerna i Stockholm och Malmö lyftes att idrottsmän använder 

hjälm och skulle kunna vara förebilder. Även ungdomar som i Umeå håller på med 

skateing och BMX-cykling skulle kunna vara förebilder och påverka varandra när det 

gäller att använda hjälm. På alla orterna jämförde man med skidåkning där det blivit så 

att nästan alla har hjälm. Det diskuterades om det saknas någon riktig kändis inom 

cyklingen, vilket finns/funnits inom skidåkningen och som kan vara en förebild. 

Jämförelser gjordes i Malmö också med cykling i England och Frankrike, där man 

cyklar som en fritidsaktivitet, men inte till och från jobbet, och att man då använder 

hjälm. 
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5.7.2 Ungdomars värderingar 

I Umeågruppen framfördes tankar om problemet med värderingar och vad de gör med 

oss. När fakta presenterats för ungdomar om huvudskador och att hjärnan är en 

kroppsdel vi inte kan byta ut, så tycker alla att man borde använda cykelhjälm. Men 

man gör det inte och motiverar sin icke-hjälmanvändning med att ”det händer inte mig”, 

man är också mån om utseendet och vill inte ha besvär med att släpa med sig hjälmen 

om man ska vara på stan.  

Fokusgruppsdeltagare i Malmö trodde att äldre elever, ungdomar, påverkas mycket av 

kompisar och också anser sig vara odödliga. Deltagarna tror att för dessa ungdomar åker 

hjälmen av när man börjar högstadiet.  

En av fokusgruppsdeltagarna i Stockholm trodde att det saknades trafikundervisning på 

högstadiet och gymnasiet som skulle kunna ge mer ”trafikvett”. Undervisningen, 

eventuellt i form av filmer, skulle dock kunna vara inkluderad i andra ämnen som 

naturkunskap och biologi för att visa vad man kan råka ut för och hur hjälm kan mildra 

skador och rädda liv.  

 

5.7.3 Omgivningens påverkan 

Tankar som framkom i Umeå var att om man umgås med folk som använder cykelhjälm 

så är det lättare att själv använda hjälm. Man kan också påverka sin omgivning genom 

att använda cykelhjälm, exempelvis kompisar och flickvänner, men även andra, ansåg 

en Stockholmsdeltagare. 

I Stockholm framkom att omgivningen kan påverka på både gott och ont. Föräldrar som 

har hjälm när de cyklar med sina barn är ett positivt föredöme. Yngre män som cyklar 

fort utan hjälm kan påverka så att man själv tycker att man inte behöver hjälm (fokus-

gruppsdeltagaren som sa detta var en yngre man). 

Någon i Stockholm trodde att barnen ger den bästa påverkan, på både föräldrar och 

andra i sin omgivning. Dock måste de ha en förståelse för varför de ska använda 

hjälmen, så att det inte bara är något som lagen säger (upp till man är 15 år). Barnen till 

en deltagare i Malmö hade slutat använda hjälm när de inte längre omfattades av 

hjälmlagen. När de körde moped var det dock självklart att använda hjälm. En annan 

Malmödeltagare berättade att hans barn slutade använda hjälm i tonåren, men nu när de 

fått egna barn hade de tagit på sig hjälmen igen.  

En fokusgruppsdeltagare i Umeå hade funderat mycket över varför folk använder eller 

inte använder hjälm. Även bland personal som arbetar på räddningstjänsten, polisen, 

och bland neurokirurger på sjukhuset används inte cykelhjälm. Fokusgruppsdeltagaren 

undrar vad det ger för signaler till tonåringar att fortsätta använda hjälm. Att vara ett 

föredöme, speciellt när man tillhör dessa yrkesgrupper tror man har stor betydelse. 

 

5.7.4 Medias påverkan 

I Umeå diskuterades att man i reklam och barnprogram visar cyklister utan hjälm och 

man ansåg att åtminstone i svenskproducerade program och reklamavsnitt borde de 

skyddsutrustningar som finns verkligen användas. 
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5.7.5 Erfarenhet av olycka 

Om man läser en artikel i en tidning om någon som dödats i trafiken ger det motivering 

till att använda cykelhjälm (i alla fall under en tid), ansåg en deltagare i Stockholm. En 

annan Stockholmsdeltagare trodde att han skulle börja använda hjälm regelbundet om 

han först råkade illa ut. 

I Malmö fanns bland fokusgruppsdeltagarena en trafikskadad person som undervisar 

elever i skolorna vilket hon upplever påverkar och ger dessa elever en tankeställare.  

 

5.8 Vad som försvårar respektive underlättar 
cykelhjälmsanvändning 

 

5.8.1 Pris och förvaringsproblem 

Priset på cykelhjälmen spelar en viss roll för inköp och också för hur man hanterar 

hjälmen. I Umeå diskuterades att hjälmar kan vara dyra och att de måste bytas ut om det 

händer något med dem eller om de åldras av exempelvis solljuset. När hjälmen är ny 

törs man inte lämna den i cykelkorgen om man går in i en affär. Det blir därmed ett 

större besvär att alltid använda hjälmen eftersom det kan vara besvärligt med det 

praktiska förvarandet av den. Det upplevs som otrevligt att låsa fast den i höjd med 

cykelhjulet där det kan vara olja och smuts. En viss risk för att någon ska kissa i den 

nämndes också. Lösningar för detta diskuterades i de olika fokusgrupperna, allt från 

redan befintliga lösningar med vajer och överdrag, till cykelhjälmsväskor, låsbar låda på 

pakethållaren och låsbart lock på cykelkorgen. Några av fokusgruppsdeltagarna bara 

lägger cykelhjälmen i korgen och tänker att om någon vill ta den och använda den så är 

det väl bra, och så får de köpa en ny istället. Det fanns deltagare som blivit av med sin 

hjälm och deltagare som inte blivit det.  

 

5.8.2 Frisyr och fåfänga 

Ordet fåfänga nämndes i Umeå som ett hinder för hjälmanvändningen. Man tror att det 

bland ungdomar från och med högstadiet upplevs som att hjälmen förstör frisyren 

samtidigt som grupptrycket ökat i denna ålder och ger en lägre motivation att använda 

hjälm. En av deltagarna i Malmö som inte använder hjälm uttryckte att håret blir platt 

och flottigt när man använder cykelhjälm vilket utgör ett hinder för användning. En 

Stockholmsdeltagare har en dotter som är 20 år och hon använder inte cykelhjälm med 

anledning av frisyren, trots mammans tjat. 

 

5.8.3 Hjälmarnas utformning och behov av flera hjälmar  

Utformningen av cykelhjälm diskuterades i alla fokusgrupperna, att hjälmen sitter 

mycket högt uppe på huvudet och att det på vintern blir ännu värre när man har mössa. 

Man skulle vilja att hjälmen gick ner mer, som skateinghjälmar. Att hitta en bra hjälm 

som man trivs med och som passar ens huvudform underlättar för att man ska använda 

hjälmen. Det framkom i samtalen att det kanske inte räcker med att bara testa några 

enstaka hjälmar. Dessutom kan man behöva hjälp med inställningen. Det diskuterades 

om man kan använda en hjälm som är avsedd för något annat (t.ex. hockey-, rid- eller 

skidhjälm). Det ansågs tänkbart bara hjälmen är tillräckligt utformad för den hastighet 

som man kan uppnå på cykeln.   
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En del trodde att den höga hjälmanvändningen vid skidåkning bland annat kunde bero 

på att dessa hjälmar ser coolare ut. På ett par av orterna diskuterades också om det borde 

finnas en speciell vinterhjälm som är fodrad och mer isolerad. I Umeå uttryckte en 

deltagare att det var viktigt med en bra skärm på hjälmen, både för att skydda mot sol, 

men också mot bländande billyktor när man cyklar på landsbygden i mörker. En som 

cykelpendlar långt till Malmö och cyklar snabbt tycker att hans hjälm luktar eftersom 

han svettas mycket när han cyklar och funderar över om han borde ha en hjälm till, men 

de kostar en hel del. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Den inledande studien om regionala skillnader i cykelolyckor, skador i cykelolyckor 

och cykelhjälmsanvändning har använt data från Strada-sjukvård och VTI:s årliga 

cykelhjälmsobservationer.  

När det gäller regionala skillnader i cykelolyckor kan konstateras att i Malmö är andelen 

olyckor mellan cykel och motorfordon 25 procent, vilket är en större andel än på de 

andra orterna och därmed utgör singelolyckorna en mindre andel (63 %). I Umeå 

däremot utgör singelolyckorna en mycket större andel (81 %) och kollisionerna med 

motorfordon bara åtta procent. Om det är skillnader i trafikmiljön eller drift och under-

håll som kan vara anledningen till dessa skillnader i olyckstyper är svårt att veta. 

Exempelvis kan det finnas skillnader i hur stor del av cyklandet som sker på cykelbanor 

separerade från biltrafiken, vilka hastigheter man kan uppnå när man cyklar och vilka 

olika risker man därmed utsätts för. Även om Malmö har en mycket god fysisk 

separering mellan cyklister och motorfordonstrafikanter, enligt fokusgruppsdeltagarna, 

kan man sällan helt undvika konfliktpunkter med motorfordon, vilket kan avspegla sig i 

Malmös högre andel av olyckor mellan cykel och motorfordon. I Malmö är också 

hjälmanvändningen mycket låg. 

Malmöcyklisterna har i något större utsträckning drabbats av skador på de nedre 

extremiteterna och i Umeå är andelen huvudskador större än på de andra orterna. Om 

detta har något samband med skillnaderna i olyckstyper är en fråga för djupare analyser.  

Det är mycket svårt att uttala sig om orsaken till de regionala skillnader som trots allt 

verkar finnas när det gäller olyckor och skador. För att kunna göra detta behövs bättre 

exponeringsdata, exempelvis hur mycket det cyklas på olika orter. Sådana uppgifter 

skulle kunna erhållas från resvaneundersökningar, men de data som finns i den 

nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige, är inte av den omfattningen att de kan 

brytas ner till ort-nivå. Därför kvarstår enbart folkmängd som exponeringsmått. I denna 

studie har inget exponeringsmått använts. 

När det gäller cykelhjälmsanvändning finns ett stort bortfall i Strada-sjukvård, varför 

dessa data är osäkra att använda. Även VTI:s observationsmätningar är osäkra när de 

bryts ner på ort-nivå. Så därför kan inte några säkra slutsatser dras utifrån det material 

som presenterats om cykelhjälmsanvändningen i olyckor respektive i cykeltrafikflödet. 

Det kan dock konstateras att cykelhjälmsanvändningen i Stockholm är klart högst i 

landet, både på cykelstråk och i olyckor. Det går också att se att 

cykelhjälmsanvändningen i Stockholms cykelolyckor är lägre än bland observerade 

cyklister på cykelstråk i trafiken. Det bör dock beaktas att observationerna bara görs 

dagtid under måndag till fredag.   

Fokusgruppsstudien har öppnat upp för en mängd frågor och förslag som skulle kunna 

prövas i en större studie. Resultaten från enbart tre fokusgruppsintervjuer med 23 

cyklister går inte att generalisera. Liknande tankar och åsikter finns dock på de tre 

orterna och några slutsatser presenteras här. 

 Många börjar använda hjälm i samband med att man får barn. Då handlar det om 

att man vill skydda sig extra mycket och vara ett föredöme.  

 Fler använder cykelhjälm när man cyklar fort, där cyklingen sker nära bilar, där 

trafikintensiteten är hög och det upplevs som farligt att cykla.  

 Cykelhjälmsanvändningen upplevs som större bland dem som cykelpendlar, 

troligen också bland mer välutbildade personer. 
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 Det upplevs som besvärligt hur och var man ska förvara cykelhjälmen när man 

uträttar ärenden på stan. 

 Det upplevs som obekvämt med kombinationen mössa och hjälm på vintern. 

 Omsorg om frisyren kan vara ett hinder för att använda cykelhjälm. 

 Kunskap saknas om att de flesta cykelolyckor är singelolyckor. 

 Stockholms högre cykelhjälmsanvändning kan bland annat ha sin grund i en 

trafikmiljö där bilar förekommer närmare cyklisterna, en högre trafikintensitet 

på cykelbanorna och fler cykelpendlare. 

 Malmös lägre cykelhjälmsanvändning kan ha sin grund i att cyklisternas 

trafikmiljö till stor del är bilfri med separerade cykelbanor och planskilda 

korsningar. Där finns troligen också en längre cykeltradition och en större 

blandning av människor som cyklar. 
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7 Rekommendationer och förslag till fortsatt forskning 

Denna studie utgör en pilotstudie när det gäller analyser av cykelhjälmsanvändningens 

variation över landet och det finns ett fortsatt behov av forskning kring denna fråga. Det 

kan konstateras att det finns skillnader i olyckstyper och skadetyper mellan olika orter, 

liksom i cykelhjälmsanvändning. Om samkörning görs även med data över olyckans 

plats (finns i Strada-sjukvård), liksom över orters utformning av cykelvägnätet, orters 

drift- och underhållsstandard samt cyklisters exponering på orter kan utförligare 

kunskap erhållas om varför cyklisters olyckor, skador och cykelhjälmsanvändning 

varierar över landet. Resultat från en sådan studie som kan leda till implementering av 

olika åtgärder över landet. 

När det gäller genomförandet av en studie som beskrivits ovan, är det önskvärt med 

högre tillförlitlighet i data. Exempelvis finns i sjukhusrapporteringen i Strada ett stort 

bortfall när det gäller cykelhjälmsanvändning, vilket gör analyserna osäkra, speciellt 

som bortfallets storlek varierar mellan olika orter. En rekommendation är att personalen 

som ansvarar för insamlingen av data till Strada i högre utsträckning kontrollerar att den 

skadade personen fyller i uppgiften om cykelhjälmsanvändning (liksom alla 

efterfrågade uppgifter) på Trafikskadejournal Strada (se Niska m.fl., 2013).  

Från fokusgruppsintervjuerna har ett rikt resultat av beteenden, attityder, åsikter och 

förslag framkommit, framför allt när det gäller användning av cykelhjälm. Detta resultat 

kan dock bara anses gälla de i studien deltagande cyklisterna och därför föreslås att en 

större studie genomförs bland cyklister på olika platser i landet. En sådan studie görs 

lämpligen i form av en enkät, där både webbenkät och pappersenkät kan utgöra 

alternativ. Med den kunskap som kan erhållas från en sådan enkät kan förslag till 

åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning tas fram. 

Bland annat lyftes i fokusgruppsdiskussionerna att alkohol i många fall kan ha intagits 

innan cykling. Här saknas kunskap om hur stort detta problem är, men i Niska m.fl. 

(2013) framgår att det är ett stort problem åtminstone i cyklisters singeldödsolyckor. I 

patientens rapportering på Trafikskadejournal Strada skulle uppgift om eventuellt 

alkoholintag före olyckan kunna anges. Det kan dock vara svårt att få en sanningsenlig 

uppgift på denna fråga. Ytterligare forskning behövs inom området för att kunna 

presentera lämpliga åtgärder.  

Resultatet från fokusgruppsintervjuerna ger även förslag till åtgärder som kan vara 

viktiga att testa för att få en ökad cykelhjälmsanvändning. Vissa av förslagen kan 

föranleda kampanjer eller informationsinsatser och andra utformning av hjälmar och 

förvaringsmöjligheter för hjälmar. 

När det gäller kampanjer kan exempelvis tävlingscyklister, blivande föräldrar och 

föräldrar, samt cyklister som varit med om olyckor användas som förespråkare för att 

använda hjälm. Det gäller att lyfta fram goda förebilder som använder cykelhjälm. 

Vidare föreslås att alla som cyklar i svenskproducerade filmer och reklamfilmer som 

visas på tv och bio använder cykelhjälm för att visa att detta är ett självklart och 

naturligt val. Detta förväntas framför allt påverka barn och ungdomar. Arbetsgivare 

skulle även kunna ställa krav på sina arbetstagare om att använda cykelhjälm, samt även 

tillhandahålla sådan utan kostnad. Av fokusgruppsintervjuerna framgår också att det 

överlag saknas kunskap om att singelolyckor utgör den största andelen av 

cykelolyckorna och att olyckor kan inträffa även i låga hastigheter. Detta är viktig 

upplysning för cyklister som exempelvis inte använder hjälm med anledning av att de 

enbart cyklar på cykelbanor och där de inte kommer i konflikt med bilar. Här behövs att 
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organisationer och myndigheter för dessa förslag vidare och nyttjar dem i påverkan och 

kampanjer.  

I fokusgruppsintervjuerna påtalas även problemet med kombinationen av mössa och 

hjälm samt besvärligheten att enkelt förvara cykelhjälmen på cykeln när man till 

exempel uträttar ärenden på stan. Här föreslås att Skyltfonden eller någon cykel-

främjande- och trafiksäkerhetsfrämjande organisation initierar framtagandet av bra 

lösningar på problemen. Det kan handla om konstruktion av vintercykelhjälm eller 

tävling om smart förvaring av cykelhjälmen. Det är också viktigt att bra lösningar 

kommuniceras till cyklister.    

Vid alla informationsinsatser eller kampanjer är det viktigt med utvärderingar för att se 

eventuella effekter av den vidtagna åtgärden. 

Det framkommer också i intervjuerna förslag som mer kan relateras till cykling och inte 

direkt användningen av cykelhjälm. Exempelvis finns en ganska stor osäkerhet om på 

vilken sida cyklister respektive gående ska vara på en gemensam gång- och cykelbana. 

Det handlar också om hur cyklisten ska visa sina avsikter, exempelvis genom att ge 

tecken vid sväng eller stopp. Här föreslås att trafikreglerna förtydligas och 

kommuniceras, exempelvis på olika nivåer i det svenska skolväsendet, inklusive 

undervisning för invandrare, samt genom olika cykel- och trafiksäkerhetsfrämjande 

organisationer. 

Slutligen föreslås att det bör utredas om en lag att använda cykelhjälm bör omfatta alla 

åldrar, vilket inte diskuterades i Cykelutredningens förslag ”Ökad och säkrare cykling – 

en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” (SOU 2012:70. Enligt Trafikverkets 

trafiksäkerhetsenkät (Trafikverket, 2012b) är det 60 procent av de tillfrågade som anser 

att det bör vara obligatoriskt att använda hjälm vid cykling. Det framgår av 

observationsundersökningar att cykelhjälmsanvändningen sjunker drastiskt från 15 år 

vilket skulle kunna bero på att det inte finns något lagligt incitament för användning.
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Skadade cyklister16 år eller äldre fördelade på olika olyckstyper, andel (%) och antal, i 

riket och på fem orter. Källa: Strada-sjukvård, 2007-2011. 

ort cykel–
motorfordon 

cykel singel cykel–
oskyddade 

övrigt Totalt 

 andel antal 
personer 

andel antal 
personer 

andel antal 
personer 

andel antal 
personer 

antal 
personer 

Stockholm 18 % 303 68 % 1 128 11 % 190 2 % 34 1 655 

Göteborg 21 % 260 68 % 853 10 % 122 2 % 21 1 256 

Malmö 25 % 532 63 % 1 343 12 % 248 0 % 8 2 131 

Västerås 11 % 134 79 % 936 9 % 103 1 % 9 1 182 

Umeå 8 % 146 81 % 1 448 10 % 177 0 % 6 1 777 

Riket 14 % 3 725 75 % 19 640 9 % 2 373 2 % 411 26 149 
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Cykelhjälmsanvändning (nej/ja/okänd) bland skadade cyklister 16 år eller äldre i olika 

olyckstyper och på olika orter, antal personer. 

ort 
hjälmanvändning 

cykel–
motor-
fordon 

cykel 
singel 

cykel–
oskyddade 

övriga totalt 

Stockholm 303 1 128 190 34 1 655 

Nej 107 447 65 12 631 

Ja 178 592 117 20 907 

Okänt 18 89 8 2 117 

Göteborg 260 853 122 21 1 256 

Nej 124 468 52 12 656 

Ja 131 347 65 9 552 

Okänt 5 38 5 0 48 

Malmö 532 1 343 248 8 2 131 

Nej 330 777 153 4 1264 

Ja 62 164 40 2 268 

Okänt 140 402 55 2 599 

Västerås 134 936 103 9 1 182 

Nej 83 580 71 3 737 

Ja 15 62 15 0 92 

Okänt 36 294 17 6 353 

Umeå 146 1 448 177 6 1 777 

Nej 83 701 105 3 892 

Ja 22 160 22 2 206 

Okänt 41 587 50 1 679 

Riket 3 725 19 640 2 373 411 26 149 

Nej 2 209 11 085 1 246 202 14 742 

Ja 909 3 725 801 94 5 529 

Okänt 607 4 830 326 115 5 878 
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Andel okänd cykelhjälmsanvändning (partiellt bortfall) i respektive olyckstyp och ort  

ort cykel–motor-
fordon 

cykel 
singel 

cykel–
oskyddade 

övriga totalt 

Stockholm 6 % 8 % 4 % 6 % 7 % 

Göteborg 2 % 4 % 4 % 0 % 4 % 

Malmö 26 % 30 % 22 % 25 % 28 % 

Västerås 27 % 31 % 17 % 67 % 30 % 

Umeå 28 % 41 % 28 % 17 % 38 % 

Riket 16 % 25 % 14 % 28 % 22 % 
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Vill du diskutera 

cykelhjälmsanvändning med andra 

cyklister?  

Vi söker både dig som använder cykelhjälm och 

dig som inte använder hjälm. Du bör vara vuxen 

(16 år eller äldre) och cykla till och från jobb 

eller studier. 

Syftet med studien är att diskutera vad 

skillnader i cykelhjälmsanvändningen kan bero på, 

speciellt varför det finns regionala skillnader. 

Beror det på att trafikmiljön ser olika ut? Finns 

det variationer i normer och attityder? Eller är 

det något annat som påverkar?  

Inbjudare är VTI, Statens väg- och 

transportforskningsinstitut. Liknande fokusgrupper med cirka 

6-8 deltagare i varje genomförs i Malmö och Umeå.  

Här följer lite information om fokusgruppstillfället. 

Plats: VTI, Teknikringen 10 (ingång B) på KTH Campus (lokal 

Ångloket) 

Tid: Måndag 8 april kl. 17:00–18:30 

Vi bjuder på te/kaffe, smörgås och frukt. 

Som tack får du också 2 biobiljetter. 

 

Anmäl dig via mejl eller telefon senast 3 april till: 

  

Susanne Gustafsson   Gunilla Sörensen 

susanne.gustafsson@vti.se gunilla.sorensen@vti.se 

013-204132  013-204164 

 

Karin Antonson 

karin.antonson@vti.se  

08-55577039 

Foto: VTI/Katja Kircher 

mailto:gunilla.sorensen@vti.se
mailto:karin.antonson@vti.se
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Fokusgruppsintervjuer med vuxna cyklister angående 

cykelhjälmsanvändning 

Vad kan skillnader i cykelhjälmsanvändning bero på? Trafikmiljö? 

Attityder och normer? Något annat? 

  

Välkommen till denna fokusgrupp där vi ska samtala om cykelhjälmsanvändning. I 

observationsundersökningar har man sett att cykelhjälmsanvändningen varierar mycket över 

landet. Stora skillnader kan exempelvis konstateras mellan vuxna cyklister på cykelstråk i 

Stockholm (75-80 %) och Malmö (ca 15 %). I Umeå är användningen ca 30 procent. Forskning 

saknas dock kring vad dessa skillnader i hjälmanvändning beror på. Kan det bero på den 

rådande trafikmiljön eller beror det på olika normer och attityder? 

Vad skillnader i cykelhjälmsanvändningen kan bero på är det som vi ska diskutera i denna 

fokusgrupp. Vi genomför fokusgrupper i Stockholm, Malmö och Umeå. Meningen är att ni ska 

prata och diskutera fritt med varandra, men vi har också några frågor som vi kommer ställa om 

det inte blir så att de diskuteras ändå.  

När det gäller fokusgrupper så: 

 finns inga riktiga eller felaktiga svar 

 är allas synpunkter lika viktiga, det är viktigt att alla deltar 

 kan samma fråga komma upp flera gånger 

 finns anonymitet – vi registrerar inte vad ni heter. Vi är inte intresserade av vem som 

säger vad, utan vad som sägs 

Jag skulle gärna vilja spela in diskussionen. Den kommer sedan att transkriberas ordagrant men 

inga namn kommer att finnas med. Materialet kommer att analyseras och sammanställas i en 

rapport, där vissa citat kan ingå. Ni kan få del av rapporten om ni önskar genom att kontakta oss 

eller hitta den på www.vti.se. När projektet är avslutat kommer vi att förstöra de dokument som 

finns med personuppgifter. Är allt detta okej för er? 

Presentation 
Innan vi börjar prata om cykelhjälmsanvändning kan vi presentera oss kort för varandra, genom 

att berätta vad vi heter i förnamn, i vilken utsträckning vi cyklar. 

 

Jag heter Susanne och bor i Linköping. Jag cyklar dagligen till och från mitt jobb, det tar ca 10 

minuter och ibland när jag ska till platser i city eller träningslokalen, det tar ca 5-15 minuter.  
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Frågor 
Inledningsvis föreslår jag att vi pratar lite allmänt om cyklister i Stockholm/Malmö/Umeå.  

 

 Vilken är din uppfattning när det gäller cyklister i Stockholm/Malmö/Umeå och deras 

användning av cykelhjälm?  

 

 Vilka använder hjälm och vilka använder inte?  

 

 När och varför används cykelhjälm?  

 

 När och varför används inte cykelhjälm?  

 

Efter den mer generella bilden får ni gärna bli mer personliga och vi kan väl då börja med att 

prata omkring risker och säkerhet. 

 

 Ser du några risker med att cykla? Vilka? 

 

 Hur gör du för att det ska kännas säkert att cykla? (t.ex. väljer vägar/cykelbanor 

beroende på utformning, trafik eller tidpunkt) 

 

 Hur tänker du omkring att använda cykelhjälm, ger den ökad säkerhet? Är det en sann 

eller falsk säkerhet?  Tar man större risker om man använder cykelhjälm (t.ex. cyklar 

fortare)?  

 

Nu tänker jag att vi kan diskutera varför man använder eller inte använder cykelhjälm. Om man 

använder är det enbart i vissa situationer, under vissa förhållanden eller i viss trafikmiljö. 

 

 Varför använder du cykelhjälm eller varför använder du inte cykelhjälm? 

 

 Om hjälmen används enbart i vissa situationer, vilka är dessa? 

t.ex. till/från arbete/studier, till/från träningsaktivitet, när cykelresan utgör 

träning, när cyklingen utförs tillsammans med barn 

 

 Om hjälmen används enbart under vissa förhållanden, vilka är dessa? 

 t.ex. under mörker, under dåliga väderförhållanden, som regn, snö, halka.
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 Om hjälmen används enbart i viss trafikmiljö, vilka är dessa? 

 t.ex. på landsbygden, i trafikmiljöer med motorfordon 

 

Kan vi nu diskutera lite omkring trafikmiljön för cyklister samt drift och underhåll. 

 

 Hur ser du på trafikmiljön för cyklister där du bor? Planerar och bygger staden för 

cyklister? 

 

 Hur sköts drift och underhåll som gagnar cyklister? 

 

Så tänkte jag att vi kunde prata om normer och attityder när det gäller cykelhjälm. 

 

 Finns det någon norm eller attityd generellt i samhället när det gäller att använda eller 

inte använda cykelhjälm? 

 

 Ser normer och attityder olika ut i olika grupper av människor? Vilka grupper i så fall 

 

 Vem påverkas du av när det gäller att använda eller inte använda cykelhjälm?  

 

 

 Anser du att du påverkar någon genom att använda eller inte använda cykelhjälm? 

 

Kan vi också diskutera vad som underlättar eller försvårar användning av cykelhjälm. 

 

 Vad skulle underlätta för dig att använda cykelhjälm? 

 

 Vad skulle försvåra för dig att använda cykelhjälm? 

 

En sista fråga handlar om varför ni tror att cykelhjälmsanvändningen varierar över landet. 

 Varför tror du cykelhjälmsanvändningen varierar över landet? 
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Fokusgrupp  

Vad kan skillnader i cykelhjälmsanvändning bero på? 

 

CYKLISTER I UMEÅ 

Cykelhjälm: använder - använder inte  

Vilka? När? Varför? 

 

 

 

DU SOM CYKLIST 

Risker? 

Säkerhet? 

 

 

 

CYKELHJÄLM: ANVÄNDER - ANVÄNDER INTE  

Varför?  

Vissa situationer? 

Vissa förhållanden? 

Viss trafikmiljö? 

 

 

 

TRAFIKMILJÖN FÖR CYKLISTER 

Planering och byggnation 

Drift och underhåll 

 

 

 

NORM – ATTITYD TILL ANVÄNDNING 

Olika grupper? 

Påverkas du av?  

Påverkar du andra? 

 

 

 

ATT ANVÄNDA CYKELHJÄLM 

Vad underlättar? 

Vad försvårar?  

 

 

 

VARIATION ÖVER LANDET 

Varför?  

 





www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.
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