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1 Bakgrund
För att följa upp i vilken utsträckning cyklister använder hjälm genomförs konti-
nuerligt studier av cykelhj älmsanvändningen.

Vägverket centralt genomför undersökningar där syftet framförallt är att studera

nivåer i användandet av cykelhjälm. Resultaten används ofta för att generalisera

hur det ser ut i t.ex. hela Sverige. Arbetet har anknytning till reformen Använd-

ning av cykelhj älm", Nationellt Trañksäkerhetsprogram 1995-2000.

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI, har sedan 1988 genomfört

observationsstudier av cykelhjälmsanvändningen (Nolén S, 1997). Även dessa

resultat är avsedda att generaliseras till att gälla större områden.

Vägverket har i den sk. TS-enkäten frågor som berör cyklehjälmsanvänd-

ningen. TS-enkäten har pågått sedan början av 1980-talet.

VTI genomför en resvaneundersökning (Thulin H, 1997), som även innehåller

frågor om cykelhj älmsanvändningen.

Förutom dessa större undersökningar genomför Vägverkets regioner, National-

föreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF), kommuner och skolor lokala

undersökningar. Syftet med dem är framför allt att beskriva lokala förändringar

när det gäller användningen av cykelhjälm.

Vid studier av cykelhj älmsanvändning genomförs vanligtvis observationer i en

punkt, ett sk. snitt. Då observeras alla cyklister som passerar punkten. Vilka

punkter som observeras styrs av vilken kategori av cyklister som det är intressant

att erhålla kunskap om. Om det är cykelhjälmsanvändningen bland barn i mellan-

stadiet och högstadiet som är intressant, sker observationerna vid punkter i anslut-

ning till mellanstadie- och högstadieskolor. Om det är cykelhjälmsanvändningen

bland de som cyklar till och från arbetet som är intressant, sker observationer vid

platser i anslutning till större arbetsplatser.

Det är betydligt svårare att finna lämpliga punkter där det är möjligt att obser-

vera cyklande barn som är 10 år eller yngre. Det finns flera anledningar till detta.

Vanligtvis tillåts inte barn som går i lågstadiet att cykla till skolan. För de barn

som inte har börjat skolan är cyklandet oftast en del i leken och inte primärt ett

sätt att förflytta sig från en plats till en annan. Barnen cyklar oftare omkring på en

begränsad yta. För att studera användningen av cykelhjälm bland de små barnen är

det önskvärt att finna en annan metod än att utföra observationer av förbipasser-

ande cyklister i ett snitt eller en punkt.

2 Syñe
Att pröva en ny metod för att, på väl definierade ytor, observera genomsnittlig

hjälmanvá'ndning bland cyklande barn som är 2-10 år.

3 Försöksuppläggning

3.1 Vilket mått beskriver användandet av cykelhjälm?

För att erhålla ett mått på i vilken utsträckning barn använder cykelhjälm är det

önskvärt att veta den tid eller den sträcka som små barn cyklar med eller utan

hjälm. Sådana mätningar är svåra att praktiskt genomföra. Om vi förutsätter att

hastighetsvariationen är liten kan vi anta att cykeltid och cykeltrafikarbete är

proportionella. Ett mått som är möjligt att beräkna är andelen barncykelminuter

som utförs med hj älm . Denna erhålls genom att beräkna en kvot av antal barn-
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cykelminuter med hjälm och totalt antal barncykelminuter . Eftersom andelen

barncykelminuter som utförs med hjälm är en kvotskattning är det möjligt att

redan från början bortse från skalfaktorer som beskriver antal observationsplatser

och antal observationstidpunkter. För att beräkna en sådan kvot är det lämpligt att

observationerna sker vid förutbestämda tidpunkter och inom definierade områden.

Om den kvot som beräknas ska vara möjlig att generalisera för ett större område

krävs det ytterligare att urvalet av definierade ytor sker enligt vissa regler.

3.2 Befolkningsstatistik och nyckelkodsområden

För att genomföra ett effektivt urval av barn behövs kunskap om hur många barn

som bor i olika områden s.k. befolkningsstatistik. De flesta svenska kommuner

köper befolkningsstatistik från SCB. Statistiken är uppdelad efter ålder, kön och

bostadsområde. Hur indelningen i bostadsområden görs bestäms av varje enskild

kommun. Vissa kommuner nöjer sig med att göra en grövre indelning som ges en

fyrsiffrig kod. Andra kommuner gör en finare indelning som ges en sexsiffrig kod.

Alla dessa områden kallas nyckelkodsområden. Ett sexsiffrigt nyckelkodsområde

motsvarar ungefär ett kvarter och kan variera betydligt i ytstorlek. Varje kommun

har således en unik nyckelkod och bestämmer sj älva över den.

Det finns möjlighet att beställa data direkt från SCB, vilket kan vara nöd-

vändigt om uppdelningen i nyckelkodsområden inte lämpar sig för det ändamål

statistiken ska användas till. För att få data från SCB på fastighetsnivå eller för

egna definierade områden får man, i 1997 års priser, räkna med en kostnad på åt-

minstone 5000:-. Ett exempel på kostnad för fastighetsbefolkning gällande en

mindre kommun är en fast avgift på 2800:-. Därtill kommer en kostnad på 0,75:-

för varje fastighet upp till 10 000 fastigheter, 0,501- upp till 20 000 fastigheter osv.

Kostnaderna baseras på 1997 års kostnadsläge. Data på fastighetsnivå får endast

användas i forskningssyfte och först efter att tillstånd beviljats från SCB.

3.3 Urvalsram

Pilotförsöket genomfördes i bostadsområdet Lambohov i Linköping. Befolknings-

statistik för detta område köptes från Linköpings kommun. Statistiken var upp-

delad för sexsiffriga nyckelkodsområden.

Lambohov är beläget i sydvästra ytterkanten av staden. Bebyggelsen i'området

är blandad. Där finns alltifrån egnahem av typen villor till hyreshus med flera vå-

ningar. Större delen av Lambohov är byggt under 1980- och 1990-talet. Lambohov

tillhör ett av de mest invandrartäta områdena i Linköping. I Lambohov bor 1 237

barn i åldern 2-10 år.

Den population som var tänkt att undersökas var alla barn i åldern 2-10 år som

bodde i Lambohov. I försöket upprättades därför en förteckning över antal barn i

denna ålder, som vid årsskiftet 96/97 bodde i området. Alla 1 237 barnen i

Lambohov ingick när urvalsramen slumpades. Förteckningen kunde delas upp för

mindre delområden.

3.4 Stabilitet i mätresultaten

För att i någon mån kunna beskriva stabiliteten i det beräknade måttet andelen

barncykelminuter med hjälm skulle försöket upprepas under två dagar. Samma

ytor skulle ingå bägge försöksdagarna. Varje dag skulle 12 observatörer delta.
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Alla de observatörer som kunde delta båda dagarna skulle, var och en, obser-

vera samma ytor, i samma ordning och vid samma tidpunkter dag 1 som dag 2.

Eventuella skillnader mellan skattningarna från dag 1 och dag 2 för dessa observa-

tioner borde möjligen kunna hänföras till att skattningarna inte är stabila.

De observatörer som endast kunde delta dag 1 skulle ersättas med nya observa-

törer dag 2. Dessa skulle ha samma ytor på sitt schema men observera ytorna i

annan ordning. En eventuell skillnad mellan skattningarna för dag 1 respektive

dag 2 skulle då kunna ha andra orsaker än instabilitet.

Dessa två fall skulle jämföras.

3.5 Kluster och indelning i ytor

Lambohov delades in i 68 kluster som motsvarade kommunens sexsiffriga nyckel-

kodsområden. Data för varje nyckelkodsområde samt kartor över dessa erhölls.

Detaljeringsgraden på kartorna var inte tillräcklig, varför ytterligare kartor i skala

1:4000 köptes från Linköpings kommuns lantmäteri.

Varje kluster, som kom att ingå, delades upp i ytor som inte var större än att en

observatör kunde överblicka hela ytan. Indelningen gjordes subjektivt. Antalet

ytor inom klustren varierade och bestämdes dåklustren inventerades. Antalet

observatörer fick i detta metodförsök vara avgörande för hur många ytor som be-

hövde inventeras.

I försöket fanns tillgång till 12 observatörer varje försöksdag. Var och en av

observatörerna genomförde 9 arbetspass på vardera 15 minuter. Varje arbetspass

genomfördes inom en yta. Från var och en av observatörerna erhölls data från 9

ytor. Totalt ger detta 108 observerade ytor per dag (12*9).

För att inte behöva inventera alla 68 kluster beslöts att slumpa ett tillräckligt

stort antal kluster för att säkert få med 108 ytor, vilket motsvarade maximala an-

talet möjliga arbetspass.

3.6 Urval

Vid urvalet av kluster gjordes ett sk. pps-urval (probability proportional to size). I

princip innebär det att kluster, dvs. nyckelkodsområden, med många barn har

större möjlighet att komma med i urvalet än kluster med få barn. För varje kluster

beräknades andelen boende barn, av alla barn i åldern 2-10 år, som varit folkbok-

förda inom Lambohov vid årsskiftet 96/97. Denna andel skulle sedan vara avgör-

ande för klustrets sannolikhet att komma med i urvalet. I praktiken gick urvalet till

enligt följ ande:

Varje kluster tilldelades ett unikt intervall mellan 0 och 1. Summan av alla

intervall skulle vara 1,00. Varje intervall beräknades så att det blev proportionellt

mot andelen barn i det aktuella klustret.

Ett slumptal mellan 0 och 1 drogs (med återläggning). Det kluster som tilldelats

det intervall som täckte slumptalet valdes ut. Detta upprepades tills tillräckligt

många kluster dragits. De slumpade klustren numrerades i samma ordning som de

valdes ut.

Antag att det tex. finns 100 barn och tio av dem bor i kluster 1, fem bor i klus-

ter 2 osv. Då erhåller kluster 1 intervallet 0,00-0,1O och kluster 2 erhåller inter-

vallet 0,10-0,15. 1 ett sådant fall har kluster l således dubbelt så stor chans att

komma med som vad kluster 2 har vid varje dragning.

U
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Vilka kluster som till slut skulle ingå i urvalet kunde avgöras först efterdet att

klustren inventerats och delats in i observationsytor. lnventeringen av klustren

gjordes i den nummerordning som bestämdes vid slumpningen och avbröts när an-

talet ytor blivit lika stort som antalet möjliga observationskvartar. Det visade sig

att totalt 8 olika kluster behövde inventeras. Flera av klustren drogs fler än en
gång.

En fördel med denna typ av urval är att endast de kluster som väljs ut behöver

inventeras med avseende på ytor. Att tvingas inventera alla 68 kluster hade varit

alldeles för tidskrävande.

3.7 Ytor

Vi har tidigare sagt att indelningen i ytor gjordes subjektivt. Den har dock skett

med viss eftertanke. Varje yta skulle vara homogen vad avsåg egenskaper som

tex. trafikmiljö och bostadstyp. Det finns anledning att tro att det förekommer

skillnader i användning av cykelhjälm beroende på var barn cyklar. Arbetet med

indelningen av ytorna styrdes av att det skulle vara möjligt att placera ytorna i

olika grupper, s.k. redovisningsgrupper. Alla ytor inom ett kluster klassificerades i

redovisningsgrupper. Indelningen i redovisningsgrupper gjordes i huvudsak efter

hur säker ytan ansågs vara att cykla i och vilken typ av bostäder som domi-

nerade. Ett av målen var att ingen yta skulle innehålla flera typer av vägmiljöer.

Ytor som innehöll skola/fritidshem eller daghem fick tillsammans utgöra en spe-

ciell redovisningsgrupp. Ett kluster kunde därför innehålla flera olika redovis-

ningsgrupper, men inte nödvändigtvis alla.

Vid inventeringen gjordes en beskrivning av varje yta med avseende på:

0 var observatören borde placera sig

var gränserna för ytan skulle dras

vilken typ av bilvägar/gårdsvägar/cykelvägar/gångvägar som fanns

vilka olika cykelytor som stod till buds

vilken typ av bostadsfastigheter som fanns inom ytan

0 vilken typ av trafik som förekom inom ytan

Varje yta numrerades från 1 till 11 (där n=antal ytor inom klustret). Ytorna marke-

rades med färg på en detaljkarta. Kartorna användes sedan tillsammans med be-

skrivningarna av ytan som stöd för observatörerna. Det visade sig att när 8 kluster

inventerats hade exakt 108 ytor kommit med i urvalet. Slumpen hade fallit så att

fem kluster hade kommit med i urvalet fler än en gång.

De 108 utvalda ytorna delades in i 12 grupper, en för varje observatör. Avgör-

ande för vilka ytor som skulle tillhöra samma grupp var den geografiska place-

ringen. Det var viktigt att observatörerna skulle hinna med att förflytta sig mellan

sina ytor men även att de hann orientera sig på den nya observationsplatsen.

Slumpen fick därefter avgöra vilken grupp av ytor som var och en av observa-

törerna skulle tilldelas. Vidare slumpades en unik observationsordning av ytorna

(numrerad 1-9). Detta gjordes för varje observatör.
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3.8 Redovisningsgrupper

Syftet med att studera olika redovisningsgrupper var att det förväntades flnnas

skillnader i användning av cykelhjälm beroende på i vilken miljö barnen bodde
och därmed cyklade i.

Vi nämnde tidigare att indelningen av redovisningsgrupper gjordes i huvudsak

efter hur säker ytan ansågs vara att cykla i och efter vilken typ av bostäder som

dominerade. I det aktuella försöket deflnierades sex redovisningsgrupper: Om

skola/fritidshem eller daghem förekom inom eller i närheten till ytan klassades

den alltid till redovisningsgrupp 5 även om den för Övrigt passade in under 1-4

eller 6.

1. Alla bostadstyper kunde förekomma; En eller flera av följ ande lekmiljöer före-

kom: gångbana, cykelväg ej avsedd som genomfartsled; lekyta; grönområde,

innergård; Ingen biltrafik förekom.

2. Bostadstyp: radhus/kedjehus/villor; Gårdsväg förekom; lekyta och/eller grön-

område inom eller i nära anslutning till ytan förekom; Biltraflk till och från bo-

städer kunde förekomma.

3. Bostadstyp: flerfamiljshus; Gårdsväg förekom; lekyta och/eller grönområde

inom ytan eller i nära anslutning till ytan förekom; Biltraflk till och från bo-

städer kunde förekomma.

4. Inga bostäder förekom inom ytan; Cykelväg (av typ genomfartsled) utanför

eller i utkanten av det egentliga bostadsområdet förekom; Ingen biltraflk

förekom.

5. Alla bostadstyper kunde förekomma; Skola/fritidshem och/eller daghem före-

kom inom eller i närhet till ytan; Biltraflk kunde förekomma.

6. Alla bostadstyper kunde förekomma; Bilväg och/eller garageinfart och/eller

parkering förekom. Biltraflk dominerade.

En redovisningsgrupp kunde tex. innehålla ytor där det fanns lekplatser; grönom-

råden; promenadvägar och cykelvägar som inte var direkta genomfartsleder. En

sådan redovisningsgrupp ansågs bestå av förhållandevis säkra cykelområden

vad avsåg förekomst av bilar och snabbt passerande cyklister. En annan redovis-

ningsgrupp kunde bestå av ytor innehållande vägsträckor där såväl biltrafik som

cykeltraflk var tillåten. Detta betraktades som en mindre säker cykelmiljö.

3.9 Sammanfattning av försöksuppläggningen

För att kunna generalisera resultaten till att gälla hela Lambohov har vi samman-

fattningsvis gjort urvalet enligt följande:

1. Indelning i områden, s.k. kluster. Urvalet gjordes som ett pps-urval; där

antal barn boende i klustret var styrande.

2. De utvalda klustren inventerades med avseende på ytor. Ytornas storlek var

inte större än att en observatör kunde se hela ytan.
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3. Ytorna delades in i olika redovisningsgrupper. Skillnaderna mellan grup-

perna avsåg beskriva hur säker cykelmilj ön är. Dessutom fanns det en aspekt

som avsåg ta upp skillnader av socio-ekonomisk karaktär.

4. Samma yta skulle bemannas minst en gång per försöksdag. Observationer

skulle utförassex gånger under en slumpmässigt vald 15-minutersperiod. De

barn som då var ute kan ses som slumpmässigt utvalda.

4 Genomförande

Försöken genomfördes onsdagen den 4/6 1997 samt onsdagen den 11/6 1997.

Observationerna pågick mellan klockan 13.30 och 19.00. Båda dagarna var soliga

och det var mycket varmt.

4.1 Observatörer

Varje försöksdag deltog 12 observatörer under fyra och en halv timmar. Åtta

observatörer deltog både första och andra försöksdagen medan nya observatörer

fick ersätta de fyra personer som ej kunde delta dag 2.

Observatörerna delades in i två grupper. Grupp 1 samlades vid VTI kl 13.00

och grupp 2 klockan 14.00. Detta gällde båda försöksdagarna. Efter en genomgång

på 15 minuter förflyttade sig observatörerna till den första yta de skulle observera.

Samtliga observatörer var studenter från Linköpings Universitet. De erhöll ett

arvode på 90:- per timme, exklusive sociala avgifter.

4.2 Hjälpmedel och instruktion

Vid genomgången erhöll observatörerna en muntlig instruktion samt en pärm. I

pärmen fanns det en skriftlig instruktion (bilaga 1), schema (bilaga 2), kartor, en

verbal beskrivning av ytorna han/hon skulle observera och de platser han/hon

skulle stå vid (bilaga 3), protokoll (bilaga 4) samt en enkät som innehöll frågor

som avsågs beskriva hur observatörerna upplevde arbetsuppgiften (bilaga 5).

Varje observatör erhöll en översiktskarta. På kartan fanns alla kluster som

denne skulle besöka inritade. För att observatören lättare skulle kunna hitta till sin

första observationsyta markerades även ett lämpligt vägval från VTI till denna yta.

På en detaljerad karta fanns samtliga ytor som observatören tilldelats markera-

de i olika färger. Ytorna var angivna dels med numret för nyckelkodsområdet

(klustret) och dels med ett unikt ytnummer inom det aktuella klustret. Ett kryss

visade var observatören lämpligen kunde placera sig för att ha möjlighet att över-

blicka hela ytan. Om observatörerna valde att placera sig på en annan plats om-

bads de att notera detta i protokollet och markera med ett kryss på kartan.

4.3 Observatörsuppgift och schema

Observatörsuppgiften var att studera alla cyklande barn i åldern 0-10 år och notera

om dessa hade hjälm eller inte när de cyklade. Hittills i diskussionerna om vilken

urvalsram och population som är av intresse att studera har vi sagt att popula-

tionen är barn i åldern 2-10 år. Eftersom det är ovanligt att barn som är yngre än

två år cyklar har vi valt att förenkla Observatörsuppgiften genom att säga att alla

barn som år 0-10 år ska studeras.

Med cyklande barn avsågs barn som satt på cykeln. Cykeln tilläts vara en

trehjuling eller en tvåhjuling (med eller utan stödhjul).
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Observatörernas schema var upprättat så att de befann sig på samma yta i 15

minuter och därefter hade 15 minuter på sig för förflyttning och rast. Vid de 15

minuterna vid ytan genomförde observatören 6 observationer, en var tredje minut.

Han/hon räknade antal cyklande barn med respektive utan hjälm. I protokollet

noterade de antal barn med hjälm och antal barn utan hj älm . Detta kan liknas

vid att de tog ett foto var 3:e minut och på fotot sedan räknade hur många som

hade respektive inte hade cykelhjälm.

Dessa 6 observationer var tänkta att utgöra ett underlag för en skattning av

andelen barncykelminutermed hjälm .

Varje observatör hade på sitt schema nio olika ytor att observera. På

observatörens schema stod angivet vilka tider som ytorna skulle observeras. Yt-

numret var ett nummer som ytan erhöll då klustret inventerades. Ytnumret mot-

svarade inte den ordning som ytorna skulle observeras i. Det visade sig i efterhand

att det kunde varit lämpligare att numrera ytorna från 1 till N (där N=totala antalet

ytor i undersökningen). Några observatörer under första försöksdagen förväxlade

ytnummer med den ordning som ytorna skulle observeras i.

5 Urval och skattningar

5.1 Klusterurval i ett eller flera steg?

Urvalet av vilka platser som skulle observeras var ett sk. pps-urval (se kap 3.6)

där vi observerade alla ytor i varje utvalt kluster. Det var därför nära till hands att

betrakta situationen som ett enstegsklusterurval med återläggning, proportionellt

mot antal boende barn i klustret. Eftersom vi faktiskt inte studerade alla barn i

åldern 2-10 år som bodde inom ytan, utan gjorde ett urval av de barn som var ute

och cyklade den period vi observerade, var det mer rimligt att se situationen som

ett Herstegsklusterurval med återläggning, proportionellt mot antal boende barn i

klustret.

5.2 Bortfall

Av de 12 observatörer som deltog dag 1 var det resultat från två som inte gick att

använda. I ena fallet berodde detta på bristande språkkunskaper och i det andra

fallet berodde det på att observatören observerat samma ytor flera gånger. Även

motsvarande registreringar från dag 2 fick utgå. Kommande redovisningar grundar

sig på sju observatörer som deltagit båda dagarna, tre observatörer som endast

kunde delta dag 1 och deras tre ersättarna som endast deltog dag 2.

5.3 Kvotskattning

Beräkningarna för att erhålla andel barncykelminuter med hjälm utfördes i flera

steg. Låt oss anta att det vid varje observationstillfälle har tagit en minut att

genomföra ° ögonblicksobservationen . Observationerna har genomförts fem

gånger per yta under en kvart. För varje observerad yta summerades såväl antal

barncykelminuter med hjälm som antal barncykel minuter utan hjälm . Sam-

manlagt summerades fem ögonblicksobservationer.

I ett kluster kunde det finnas flera ytor som tillhörde samma redovisningsgrupp.

För ytor i samma redovisningsgrupper skedde ytterligare en summering av antal

barncykelminuter med respektive utan cykelhjälm. Det innebar att vi för varje
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kluster och för varje redovisningsgrupp fick två summor, en summa av barn-

cykelminuter med hjälm och en för barncykelminuter utan hjälm.

Urvalsförfarandet innebar att områden med många barn i hade större sannolik-

het att komma med. Det, i sin tur, medförde att när antal barncykelminuter med

och utan hjälm skulle räknas upp för att gälla hela Lambohov, behövde obser-

verat antal barncykelminuter från varje kluster vägas med urvalssannolikheten för

klustret. För varje redovisningsgrupp och i varje kluster dividerades därför antal

barncykelminuter med hjälm med urvalssannolikheten för respektive kluster.

Därefter summerades de viktade värdena som erhållits för var och en av de sex

redovisningsgrupperna. Detta upprepades för antal barncykelminuter utan hjälm .

För varje redovisningsgrupp erhölls på så sätt ett värde för antal barncykel-

minuter med hjälm och ett värde för antal barncykelminuter utan hj älm . Detta

gav möjlighet att beräkna "andel barncykelminuter med hjälm" för sex olika

cykelmiljöer i Lambohov. lntuitivt kan det verka märkligt att dividera med urvals-

sannolikheten. En förklaring till varför detta görs är att de barn som observeras i

barntäta kluster blir överrepresenterade i detta sammanhang. Det är inte ett sk.

självvägt urval i den bemärkelsen. Ett självvägt urval är konstruerat så att det är

möjligt att göra beräkningar av t.ex. totalen, utan att vikta med avseende på olika

aspekter.

Beräkningarna som utfördes kan mer exakt beskrivas enligt följ ande:

Låt ij och xij vara observerat antal barncykelminuter med respektive utan hjälm på
ytor tillhörande redovisningsgruppj inom kluster z'. Låt vidare

Zij=yij+Xij

dvs. totalt antal barncykelminuter på ytor tillhörande redovisningsgrupp j inom

kluster i.

Urvalssannolikheten för kluster i är:

ni
fi = --

N

där ni är antal barn som bor i kluster i

och N är det totala antalet barn boende i hela Lambohov.

Antal barncykelminuter med hjälm respektive totalt antal

barncykelminuter , på ytor tillhörande redovisningsgruppj skattas enligt följ ande:

A 1 y1]
: __> 77 ' avyi K 5 kJ i fl Antal barncykelminuter med hjalm

f -K*--15*--1 -ZIJ Ttlt tlb kl ' tzj 5 kj i fl 0 a an a arncy e minu er
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där kJ- är antal kluster i urvalet med ytor tillhörande redovisningsgrupp j och

summeringen sker över dessa kj kluster, K är totalt antal observerade ytor och ?

är antal ögonblicksobservationer vid varje yta.

Kvoten andelen barncykelminuter med hjälm tillhörande redovisningsgrupp j
beräknas sedan enligt följande:

A_ __

J _ fzj

. o .. 15
Vi kan da notera att skalfaktorerna K, for totalt antal observerade ytor, och -5-- , för

antal ögonblicksobservationer, tar ut varandra i nämnaren och i täljaren.

5.3.1 Vad kan kvotskattningen säga oss?

Med hjälp av resultaten är det framför allt följande frågor vi vill belysa:

A)Är kvotskattningen andelen barncykelminuter med hjälm ett stabilt mått?

Denna fråga kan i någon mån besvaras genom att studera om data från försöks-

dag ett och två är olika eller lika då bästa respektive sämsta möjliga observa-

tionsförutsättningar råder? Försöksuppläggningen innebar att tolv personer

skulle observera cyklande barnunder försöksdag 1 och tolv personer under för-

söksdag 2. Åtta personer deltog båda försöksdagarna. För att i någon mån få en

uppskattning av hur stabil skattningen andelen barncykelminuter med hjälm

var i bästa fall, dvs. då så lite förändringar som möjligt gjorts, fick dessa åtta

personer upprepa samma mätning två gånger med en veckas mellanrum. Av de

tolv personer som deltog dag 1 var det fyra som inte kunde delta dag 2 och

därför fick ersättas. För att i någon mån få en uppskattning av hur stabil

skattningen i sämsta fall var, dvs. då förutsättningar som gick att förändra

ändrades, har dessa fyra ersättare fått observera samma ytor som de förra obser-

vatörerna gjorde dag 1, men i annan ordning. Det var fortfarande en vecka

mellan försöksdagarna.

B) Fanns det skillnader i andel barncykelminuter med hjälm mellan olika redo-

visningsgrupper? Anledningen till att ytorna delades in i olika redovisnings-

grupper var att vi trodde att hjälmanvändning skulle varierar med avseende på

en mängd faktorer. Två av dessa faktorer hölls därför under kontroll vid för-

söket. Den ena faktorn var hur säker cykelmiljön kunde sägas vara. Den andra

var bostadstyp, vilket vi ansåg vara en variabel som beskriver skillnader som

kan ha sin grund i olika sociala och ekonomiska normer.

C) Har antalet observerade barn stor betydelse? Försöket skulle visa om tillräck-

ligt många barn observerats under försöksdagarna för att det skulle vara möjligt

att skatta den sökta kvoten. För att denna metod ska vara användbar krävs det

att tillräckligt många barn observeras inom en rimlig tid och därmed till en rim-

lig kostnad. Med den aktuella försöksuppläggningen skulle totalt 1 296 obser-

vationstillfällen ingå. Bortfall gjorde att 1 080 av dessa användes i analyserna.
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A. Är kvotskattningen andelen barncykelminuter med hjälm ett stabilt
mått?

I tabell 1 jämförs resultaten från försöksdag 1 och försöksdag 2 för de personer
som utförde observationer både dag 1 och dag 2. Värdena baseras på resultatet
från sju observatörer som sammanlagt utfört observationer vid 756 tillfällen. Av-

sikten var att studera hur stabil skattningen av andel barncykelminuter med

hjälm är då förhållandena är så lika som möjligt de två observationsdagarna.

Tabell 1 Andel barncykelminuter med respektive utan cykelhjälm försöks-
dag 1 och 2. Uppgifterna baseras på observationerfrån 7 observa-
törer. Beräkningarna av andel är viktaa'e och kan ej beräknas via
endast uppgiften om antal observerade barn.

75 72

40 32

76 71

89 75

10 69

 

Det är ingen större skillnad i andel barncykelminuter med hjälm dag 1 och dag 2

för redovisningsgrupperna 2, 3 och 4.

För redovisningsgrupp l föreligger så få observerade barn att det är menings-

löst att uttala sig om några skillnader.

För redovisningsgrupp 6 föreligger skillnader i skattningen mellan dag 1 och

dag 2. Men även här kan skillnaden förklaras med att antalet observerade barn,

s.k. barncykelminuter, är få.

För redovisningsgrupp 5 är skillnaderna påtagliga. Redovisningsgrupp 5 består

av ytor som innehåller fritidshem/daghem eller ligger i nära anslutning till dessa.

Även om observationerna sker vid samma tidpunkt och av samma observatör före-

ligger skillnader. Det har stor betydelse om observationerna sker vid ett tillfälle då

dagisbarnen är ute. Det är rimligt att anta att barnens användning av cykelhjälm

skiljer sig åt när de är på fritidshem och daghem jämfört med när de leker i sin

hemmiljö. Vanligtvis cyklar dagisbarnen på stora stadiga trehjulingar och de an-

vänder vad vi erfarit sällan hjälm. De tillfällen då observationerna sammanfaller

med att barnen är ute kommer därför troligen att generera en låg andel barn som

cyklar med cykelhjälm.

I antalet barncykelminuter kan samma barn ha räknats flera gånger. De barn

som cyklar mycket kommer att registreras flera gånger. Eftersom vi beräknar en

andel dvs. en kvot har detta ingen betydelse. De barnen utför ett större cykelarbete

och det är helt korrekt att de ska registreras flera gånger.

lO VTI notat 52-1997



Trots att 7 observatörer gjort 6 observationer på 9 ytor under .2 försöksdagar -
totalt hela 756 observationstillfällen - så är antalet observerade barn så litet som
227.

I tabell 2 jämförs resultat från ytor där observatörerna bytts ut och observa-

tionsordningen ändrats från dag 1 till dag 2. Resultaten från försöksdag l jämför-

des med resultaten från försöksdag 2. På så vis erhölls i någon mån en uppfattning

av hur känslig skattningen av kvoten andelen barncykelminuter med hj älm är då

såväl observationsdag som observatör och ordningen som ytorna observerades i
förändrades.

TabellZ Andel barncykelminuter med cykelhjälm dag I och dag 2. Upp-

gifterna baseras på observationer från 3 observatörer. Beräkning-

arna av andel är viktade och kan ej beräknas via endast uppgiften

om antal observerade barn

0 0

50 2

49 59 13

54 63 1 1

20 65 16 13

56 60 4 3

 

Tabell 2 visar att antalet barncykelminuter som observerats är mycket litet. Trots

att data grundas på totalt 162 observationstillfällen ( 3 observatörer * 9 ytor * 6

tillfällen) har endast 123 barncykelminuter observerats. Med anledning av detta är

det inte möjligt att uttala sig om den redovisade kvoten är stabil eller inte då

observatör och tidpunkt för observationerna har förändrats.

Sammanfattningsvis visar jämförelserna att det finns skillnader i kvotskattning-

en mellan dag 1 och dag 2 och därmed kan vi inte betrakta resultaten som stabila. I

vilken mån detta kan hänföras till att det är få barncykelminuter som har obser-

verats är svårt att säga.
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B. Fanns det skillnader mellan olika redovisningsgrupper?

För att erhålla största möjliga datamängd att analysera aggregerades data från de

sju observatörerna som deltagit båda dagarna med data från de tre observatörerna

från dag 1 och de tre ersättarna från dag 2. Resultatet blev följ ande:

Tabell 3 Andel barncykelminuter med hjälm dag 1 och dag 2. Uppgifterna

baseras på observationer från 10 observatörer. Beräkningarna av

andel är viktaa'e och kan ej beräknas via endast uppgiften om antal

observerade barncykelminuter.

- 75 0 0 3 1

70 67 25 12 20 10

36 40 29 32 19 24

57 66 22 9 22 10

29 66 11 35 16 8

43 67 6 8 19 9

46 58 93 96 99 62

 

Resultaten visar att andel barncykelminuter med hjälm skiljer sig åt mellan olika

redovisningsgrupper. Ytorna i redovisningsgrupp 2 och 3 ansågs lika säkra men

har särskilts eftersom de har olika bebyggelsetyp. Ytorna i grupp 2 är bebyggda

med enfamilj shus medan ytorna i grupp 3 är bebyggda med flerfamiljshus.

Område 5 visar stora skillnader i kvoten mellan dag 1 och dag 2. Detta beror

sannolikt på att observationerna dag 1 skedde vid tidpunkter då dagisbarnen var

ute och lekte. Vid de tillfällen som observationerna har genomförts har barnen vid

dagis inte använt hjälm. Ett sätt att slippa ifrån detta problem kan vara att t.ex. inte

studera barn som cyklar på trehj ulingar.

Skillnaderna mellan redovisningsgrupper är intressanta.För att erhålla ett kor-

rekt mått på andel barncykelminuter med hjälm i t.ex. Lambohov krävs det kun-

skap om i vilka områden observationerna utförts.

C. Har antalet observerade barn stor betydelse?
Resultaten indikerar att stabiliteten i skattningen är mycket beroende på om till-

räckligt stort antal barn har observerats. I försöket har 10 observatörer gjort obser-

vationer av 9 olika ytor under 2 dagar. Observationerna av varje yta har skett 6

gånger under en15 -minutersperiod Tiden för förflyttning och orientering har varit

lika lång. Totalt motsvarar detta 90 mantimmar. Trots denna arbetsinsats med

1 080 observationstillfällen har endast 350 cyklande barn observerats. I denna

undersökning har vi alltså inte lyckats erhålla tillräckligt stort antal barncykel-

minuter för att kunna uttala oss om resultaten i flera av redovisningsgrupperna.
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5.4 Variansskattning för kvoten

Vi har valt att aggregera alla korrekt observerade data och beräkna kvoten och

variansskattningen. Det innebär att data från 10 observatörer dag 1 och 10 obser-

vatörer dag 2 ingår. Variansskattningen för kvoten andel barncykelminuter med

hj alm i varje redovisningsgruppj genomförs på följande vis;

A t '
Rj = Andel barnoykelminuter med hjälm

2.]

A 15 1 yg . .
tyj = K * _5- * -f- Antal barnoykelnunuter med hjälm

.l 1' 1

A 15 1 Zij .
Zl. = K *g * ? Totalt antal barncykelminuter

J 1' 1

där K är antal observerade ytor.

Taylorutveckling, med syfte att göra en linjär approximation av kvoten ger en

variansskattning som ser ut enligt följ ande:

 

A 1 A A __ l Yu' - Rjzlj

Ylj " Rzij
Lot Vi' =a _, fi

där Em] = 0 Var[ViJ-]= of

 

A 1 Å
Var[RJ-]= tjzkjcf

 

A 2
A 1 yij - RjZij2 .
0- = _-

J kj -l fr' 1i

2
A 1 l yij-RjZij

V R-=_*_ __
a 1] tzf- kj(kj-1) Zl s ii

där k 'ar antal kluster i urvalet

Egentligen avser skattningen medelkvadratavvikelsen eftersom KJ. inte är

väntevärdesriktig.

Om det inte har observerats några barncykelminuter överhuvudtaget i en eller

flera redovisningsgrupper i något kluster, behöver den första termen i varians-

skattningen justeras. Det samma gäller om en eller flera av redovisningsgrupperna
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ej finns representerade i ett av klustren. Detta kan då betraktas som ett bortfall.

Ovanstående problem illustreras enklast med ett exempel:

Om det i ett kluster t.eX. varken fanns några ytor tillhörande redovisningsgrupp

 

. . . l
1 eller redovrsningsgrupp 4 så mnebår det att den första termen A 2 istället

(tzj kJ)

1 11 15 (a vara 77-_-

Observationerna från första och andra försöksdagen resulterade i en

kvotskattning och en skattning av variansen för var och en av

redovisningsgrupperna. Dessa presenteras i tabell 4 respektive tabell 5.

Tabell 4 Kvot- och variansskatmingfrånforstaforsöksa'agens observationer
av cykelhjälmsanvandning, utförda av 10 observatörer.

 

         

 

l 0

2 70

3 36

4 57

5 29

6 43

 

Tabell 5 Kvot- och variansskatmingjrån andra försöksdagens observationer

av cykelhjälmsanvana'ning, utförda av 10 observatörer.

 

      

1 75 0,0

2 67 1,6

3 40 0,3

4 66 3,2

5 66 0,03

6

   

 

Skillnaderna i storlek för variansskattningen verkar bero på olika antal obser-

verade barnoykelminuter i respektive redovisningsgrupp. Variansen är förhåll-

andevis liten, vilket kan hänföras till urvalsförfarandet.

Beräkningarna av kvotskattningen för totalen, Rtot, och variansskattningen för

denna har skett något annorlunda än skattningarna av kvoten i varje redovisnings-
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grupp. Detta har varit nödvändigt då vi inte har kunskap om antal barn i varje
redovisningsgrupp.

där fl. är urvalssannolikheten för kluster i

Xü observerat antal barncykelminuter med hjälm

zu. observerat antal barncykelminuter med och utan hjälm
_ 8

Var[Rt0t]= Nm n) * 1 ZMfü. -?)2
1-]

 

n * MO2 N - l ._

där N Antal kluster i hela urvalsramen

11 Antal valda kluster

M . 2 Antal barn i kluster z'

M02 Totalt antal barn

i Andelen barncykelminuter med hjälm i kluster i

? Total andel barncykelminuter med hjälm

Beräkningarna av Rtot och Var[Rt0t] är utförda på det sätt som vanligen före-

kommer vid rena så kallade pps-urval.

Det finns säkerligen ett visst samband mellan indelningen av våra kluster, dvs.

kommunens nyckelkodsområden, och vilken typ av bebyggelse som finns inom

varje kluster. Av denna anledning presenterar vi även kvoten andelen barncykel-

minuter med hjälm i de olika klustren, se tabell 6. Variansskattningen av denna

kvot är av mindre intresse och vi redovisar den inte här.

Tabell 6 Kvotskattning dag 1 och dag 2, för varje kluster
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Resultaten visar att det finns skillnader i kvoten mellanolika klustren och att skill-

naderna i någon mån avspeglas i definitionerna av de två redovisningsgrupper som

avser beskriva effekter som kan hänföras till en socio-ekonomisk faktor. Ett

kluster saknar värde p.g.a. bortfall. Av Övriga sju kluster är det bara två som visar

några större förändringar mellan försöksdag 1 och försöksdag 2.

Resultat av enkäten

Observatörerna som deltog i försöket (totalt 16) besvarade en enkät, se bilaga 6.

Syftet med enkäten var att med några enkla frågor beskriva hur de upplevt

arbetsuppgiften.

0 Den första frågan löd Var det lätt eller svårt att hitta ytorna som du skulle

observera? . Majoriteten, 14 av 16, ansåg att det var mycket lätt eller

ganska lätt. De återstående hade svårt att hitta i Lambohov. De hade gärna

sett att de fått bättre gatuadresser.

0 Den andra frågan löd Var det lätt eller svårt attförstå var du skulle stå och

observera? . Samtliga ansåg att det var mycket eller ganska lätt att förstå.

0 Den tredje frågan löd Var det lätt eller svårt att förstå var observations-

grå'nsernaför ytorna var? . Majoriteten, 14 av 16, ansåg att det var mycket

lätt eller ganska lätt. Två svarade varken lätt eller svårt.

0 Den fjärde frågan löd Var 15 minuter för förflyttning för kort tid eller för

lång tid? Majoriteten ansåg att det var för lång tid (11 av 16). Resterande

fem ansåg att tiden var lagom.

Att hitta till den plats och det område som skulle observeras samt att identifiera

varifrån observationerna skulle ske var inte svårt. Vid en liknande studie bör even-

tuellt namnet på gatorna bättre framgå.

Resultaten från observationsstudien för två av Observatörerna gick inte att an-

vända. I det ena fallet beroende på bristande språkkunskaper och i det andra fallet

beroende på att personen observerat samma ytor flera gånger.

Ytterligare kommentarer från observatörsprotokollen som bör nämnas är att det

vid ett par tillfällen har upplevts besvärligt att avgöra om barnen haft den rätta

åldern för att ingå, dvs. 2-10 år.
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6 Slutsats

Den föreslagna metoden att studera andel barncykelminuter med hj älm fungerar
rent praktiskt.

Måttet andel barncykelminuter med hjälm känns något besvärligt, men är i

praktiken en beskrivning av andel barn med cykelhjälm.

Kvoten är relativt enkel att beräkna, så är även variansskattningen.

Att genomföra ett sk. pps-urval var enkelt och fungerade i praktiken bra.

Inventeringen av ytorna i varje nyckelkodsområden var dock tidskrävande. Att

inventera 108 ytor krävde ca 4 dagars arbete trots att vissa av dessa ytor kom igen

flera gånger.

Observatörerna var studenter. Det finns inget att anmärka på det sätt de utförde

sitt uppdrag. De kartor och scheman de erhöll var i stort sett tillräckliga hjälp-

medel för att de skulle finna observationsplatserna samt utföra uppgiften korrekt.

Numreringen av varje yta kunde dock i vissa fall förväxlas med observations-

ordningen för ytorna, vilket vi förbisett i planeringen.

Det visade sig vara svårt att finna barncykelminuter att observera. Detta är ett

problem. Trots 12 personers arbetsinsats under två dagar, 4,5 timme vardera

dagen, kunde endast 350 barncykelminuter observeras.

Man kan undra varför det är svårt att finna barncykelminuter att observera. Är

det så att barn inte cyklar, sker observationerna vidfel tidpunkter eller vad beror

detta på? Försöket ger inget svar på dessa frågor.

Om den prövade metoden avses att användas i större skala bör den modifieras

något med syftet att finna fler cyklande barn. Förslagsvis reduceras antalet obser-

vationstillfällen i varje yta från sex till ett. På så sätt kommer fler ytor att kunna

observeras. Ytorna behöver, precis som tidigare, inventeras i förväg. Med stöd av

resultaten förslår vi att inventeringen begränsas till att endast omfatta olika be-

byggelsetyper. En stor del av arbetet och därmed kostnaden ligger i sj älva invente-

ringen.

Analysen visar att det finns skillnader i andel barncykelminuter med hjälm

mellan några redovisningsgrupper. En sådan skillnad noterades mellan redovis-

ningsgrupp 2 och 3. Det som skiljer ytorna i redovisningsgrupp 2 och 3 är endast

vilken typ av bostäder som förekommer. Detta var avsett att i någon mån spegla

en skillnad som kan benämnas bero på sociala och ekonomiska skillnader. Detta

föll väl ut och resultaten talar för att det finns skillnader i användning av hjälm

mellan barn i dessa grupper. Resultaten talar för att det vid liknande studier finns

anledning att inte slå samman data från dessa grupper.

Det finns inget i resultaten som pekar på att det är nödvändigt att ta hänsyn till

faktorer som beskriver skillnader i cykelmiljö.

När det fanns daghem/fritidshem inom området var skattningarna inte stabila.

Spekulationer om att det i huvudsak beror på om barnen som vistas på dagis är ute

vid observationstillfället ligger nära till hands. Detta har stor betydelse eftersom

barn på dagis, vad vi erfarit, inte använder cykelhjälm. Problemet kan möjligen

kringgås om barn som cyklar på trehjuling inte ingår i studien. Metoden som an-

vänts skiljer sig från de traditionella i två avseenden dels genom att det som obser-

verats här är genomsnittlig hjälmanvändning bland barn, där observationerna skett

vid diskreta tidpunkter. I vanliga undersökningar genomförs observationer av antal

cyklister med, respektive utan hjälm, kontinuerligt under en viss tid. Data agg-

regeras och ligger sedan till grund för beräkningen av andelen cyklister med eller
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utan hjälm. Detta ger ett mått som förutsätter att alla cyklister har samma benägen-

het att använda hjälm. När observationer av cykelhjälm sker i ett snitt eller i en

punkt är detta ett rimligt mått, det är mindre lämpligt för att beskriva barns

användning av cykelhjälm. Man kan tänka sig att cyklisterna som passerar

representerar ett genomsnitt av cyklister vad avser tex. socio-ekonomiska fakto-

rer. Dels genom att den genomförda undersökningen skedde genom observationer

av enyta i stället för i en punkt. Detta var en nödvändighet då cykelarbetet sker

som en del i leken och inte primärt för att förflytta sig.

Trots det låga antalet observerade barncykelminuter är variansen förhållandevis

liten, vilket kan hänföras till urvalsförfarandet. Valet av områden (kluster) i denna

studie baseras på en urvalsmetod som tar hänsyn till antal barn boende i olika om-

råden. Om en större studie ska genomföras finns det all anledning att optimera

antalet observationstillfällen dvs. att räkna ut hur många barncykelminuter som

behöver observeras för att det ska vara möjligt att uttala sig om resultaten med en

given säkerhet och styrka.

Indelningen i ytor gjordes bl.a. med hänsyn till skillnader i bebyggelsetyp.

Skillnaderna i bebyggelsetyp avser spegla en socio-ekonomisk faktor. En fördel

med att vi valde stadsdelen Lambohov i Linköping som försöksområde, var att där

finns ett flertal olika bostadstyper och cykelmiljöer representerade.

Resultaten från försöket styrker vår tanke att de socio-ekonomiska aspekterna

har betydelse och därmed kan rekommenderas ingå vid beräkningar som syftar till

att generalisera resultat rörande cykelhj älmsanvändning bland barn.
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Bilaga 1

Sidan 1 av 2

Instruktioner inför observationer av cykelhjälmsanvändning

bland barn i åldern 0-10 år.

Använder barn cykelhjälm?

För att beskriva hur många barn som använder cykelhjälm används måttet genom-

snittlig hj älmanvändning. I praktiken innebär det att du, vid utvalda platser och ut-

valda tidpunkter, observerar antal barn som cyklar med hjälm respektive utan
hjälm.

Stå på rätt ställe

Med hjälp av kartorna och schemat som Du fick av instruktören kan du se vilka

tider du ska observera, var du ska stå samt vilka ytor som du ska observera.

I schemat finns observationer och förflyttningar markerade. Det är viktigt att Du

innan start känner dig säker på vilken geografiska yta som Du observera.

Det finns en översiktlig karta som beskriver i vilken del av Lambohov du ska

arbeta och en detaljerad karta som beskriver kvarteret som du ska observera. På

den detaljerade kartan finns en mängd små ytor markerade med färgpenna. Ytorna

har dessutom olika nummer. 1 schemat kan du avläsa vid vilken tid du ska

observera t.eX. yta nummer 5. Var du ska stå för att samtidigt se hela ytan är

markerat med kryss på den detaljerade kartan. Du kan betrakta platsen som ett

förslag. Vid vissa områden krävs det att du förflyttar dig för att kunna observera

hela ytan. Om du väljer att observera ytan från en annan plats än den föreslagna är

det bra om du markerar på kartan var du stod. Detta för att observationerna ska

kunna upprepas.

Titta på rätt saker

Du ska observera alla cyklande barn i åldern 0-10 år. Med cyklande avses att

barnen sitter på cykeln. Barn som skjutsas av vuxna ska inte räknas. Cykeln kan

vara en trehjuling eller en tvåhjuling (med eller utan stödhjul). Du är placerad vid

din observationsplats under 15 minuter. En gång var 3:e minut observerar du antal

barn med hjälm och antal barn utan hjälm. Tänk dig att du tar ett fotografi var 3:e

minut och räknar antal cyklande barn med respektive utan hjälm. Det innebär att

du för varje yta kommer att erhålla 6 observationer (fotografier). Du observerar en

och samma yta under en 15 minuters period.
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Bilaga 1

Sidan 2 av 2

Fyll i protokollet

Innan du börjar observationerna fyller du i övre delen av protokollet.

I protokollet finns det kolumner och rader. Du noterar en observation på en rad.

Du skriver i ytnumret, vad klockan är, antal barn med hjälm och antal barn utan

hjälm. Om det inte kommer några barn markerar du detta med en nolla (0) i
protokollet.

EX

 

              

 

152123 3 13.00 2 0

152123 3 13.03 1 0

152123 3 13.06 3 1

152123 3 13.09 1 1

152123 3 13.12 0 0

152123 3 13.15 0 0

152221 6 13.30 4 1

OSV

Om dufår problem ........................ ..

Om det tex. kommer ett barn som skjutsar ett annat barn på cykeln markerar du

dessa som två cyklande barn. Notera detta under kommentarer.

Om du är osäker på om ett barn som cyklar befinner sig på den yta som du ska

observera är det bättre att låta barnet ingå än att inte ta med det. Gör en notering

om detta under kommentarer.

Om du av någon anledning helt missar att observera en yta gör du en notering

under kommentarer. Det är bättre att observera vid fel tidpunkt [in att inte

observera alls.
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Bilaga 2

Exempel på schema.

GRUPP 1

Observatär 1 Aktivitet Plats

13.00-13.15 Genomgång VTI

13.15-13.30 Förñyttning

13.30-13.45 Observation 152221 3

13.45-14.00 Rast

14.00-14.15 Observation 152303 6

14.15-14.30 Rast

14.30-14.45 Observation 152218 1

14.45-15.00 Rast

15.00-15.15 Observation 152218 2

15.15-15.30 Rast

15.30-15.45 Observation 152303 5

15.45-16.00 Rast

16.00-16.15 Observation 152232 3

16.15-16.30 Rast

16.30-16.45 Observation 152232 1

16.45-17.00 Rast

17.00-17.15 Observation 152232 2

17.15-17.30 Rast

17.30-17.45 Observation 152221 4

1745-180 Rast
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Bilaga 3

Exempel på verbal beskrivning av ytorna och observationsplatser

           

Nyckelkoder

152109 1 Cykelväg, gångväg, inga bilar, inga bostäder, inga lekytor, grönområde

Importgodset Placering: Vid röda huset i korset vid gång- och cykelväg

Bostadsrätter 2 Gårdsväg , Flerfamilj shus, inga lekytor.

Placering: Där vägen svänger

3 Gårdsväg , lekyta, flerfamiljshus, innergård typ rondell

Placering: Vid rondellen

4 Tegelskiftsgatan, garageinfarter(3 st), p-platser allmänna, inga lekytor

Placering: Vid tavlan Mj ärdevi 2

5 Tegelskiftsgatan, garageinfart, vändplats, parkering, ingen lekyta,

Placering: Vid garageinfart.

6 Gårdsväg , cykelväg, flerfamiljshus och parhus 2våningar, grönområde,

lekyta.

Placering: Vid hus nr 117.

7 Gårdsväg , cykelväg, flerfamiljshus, lekyta (sandplan).

Placering: Vid papperskorgen.

8 Gårdsväg , lekplats, grönyta, cykelväg, flerfamiljshus.

Placering: Vid lekplatsen

9 Gårdsväg , gångbana, flerfamiljshus, gränsar till ett dagis, ingen lekyta.

Placering: Nära rondellen

lOR Flerfamilj shus, innergård, lekyta, gångväg.

  

Placering: Mitt på grönområdet
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Bilaga 4

Mätprotokoll
(Målgrupszarn i åldern 0-10 år)

Datum:

Observatörsnamn:

Väderlek: Klart Mulet Nederbörd Kraftig blåst Dimma

Temperatur:
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Bilaga 5

Enkät för att beskriva hur observatörerna uppfattade uppgiften.

Hur har det gått att observera barn med och utan cykelhjälm?
(Markera med ett kryss vad du tycker.)

Var det lätt eller svårt att hitta ytorna som du skulle observera?

EI Mycket lätt

EI Ganska lätt

EI Varken lätt eller svårt

El Ganska svårt

EI Mycket svårt

Var det lätt eller svårt att förstå var du skulle stå och observera?

EI Mycket lätt

U Ganska lätt

El Varken lätt eller svårt

EI Ganska svårt

El Mycket svårt

Var det lätt eller svårt att förstå var observationsgränserna för ytorna var?

D Mycket lätt

El Ganska lätt

EI Varken lätt eller svårt

EI Ganska svårt

El Mycket svårt

Var 15 minuter för förflyttning för kort tid eller för lång tid?

EI Alldeles för kort tid

EI Lite för kort tid

EI Lagom

EI Lite för lång tid

El Alldeles för lång tid

Kommentarer:
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