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Förord

Detta VTI-notat utgör redovisning av VTI:s observationsstudie av cykelhjälms-

användning i Sverige 1998 som har genomförts på uppdrag av Vägverket. Pro-

jektledare och författare har varit Sixten Nolén (VTI). Ann-Sofie Senneberg (VTI)

har svarat för diverse projektadministration samt textredigering av föreliggande

dokument.

Studien baseras på observationer av cyklister på 21 orter i Sverige. Ett stort

tack riktas till samtliga personer som utfört observationerna. I de flesta fall har

detta varit medlemmar i Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR), men

på vissa orter har andra personer eller organisationer hjälpt till. I Malmö och Lund

har observationema utförts av Ann-Christin Larsson, i Nyköping av Gun och Sten

Åke Berg, i Västervik av personer från PRO, i Skövde av personer från SPF. I

Linköping har personal från VTI utfört observationerna (Anders Nyberg, Maria

Berlin samt Sixten Nolén).
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Sammanfattning
Sedan 1988 har VTI genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i

Sverige. 1998 års mätning var den 11:e i ordningen och har utförts på uppdrag av

Vägverket. Studiernas syfte är att beskriva förändringar i cykelhjälmsanvänd-

ningen år från år.

Mätningarna sker genom observationer av cyklister på 21 orter i Sverige under

de två första veckorna i september. Totalt ingår 158 mätplatser som observerats

under ca två timmar. Samma orter och mätplatser har använts sedan starten 1988.

Observationerna genomförs i de flesta fall av personal från lokala bilkårer i SKBR

(Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund). Mätningarna 1998 innehåller data

från samtliga orter och 157 mätplatser och omfattar ca 41 000 cyklister. Observa-

tionerna inriktas primärt mot fyra cyklistkategorier: 1. Barn (-10 år), 2. Barn

(grundskolor), 3. Vuxna (arbetsplatser), 4. Vuxna och barn blandat (Allmänna

cykelstråk).

Av 1998 års mätningar kan man konstatera att det framför allt är vuxna cyklis-

ter som ökat sin hj älmanvändning sedan 1997. Fortfarande är det endast en mino-

ritet vuxna (10-15%) som använder cykelhjälm, men trenden är uppåtgående.

Exempelvis har vuxna cyklister vid arbetsplatser tredubblat sin hjälmanvändning

de senaste fem åren.

När det gäller yngre barn (-10 år) tycks hj älmanvändningen återigen ha stagne-

ratl, men nu påen högre nivå än förra gången. Grundskoleelevernas hjälm-

användning totalt sett har i princip legat stilla på ca 35% sedan 1996. Bland

grundskoleelever i låg- och mellanstadiet tycks visserligen användningen öka,

men det motverkas av en nedåtgående trend i användningen bland högstadie-

elever .

Den ökade användningen bland vuxna cyklister gör att en skattning av total

genomsnittlig hjälmanvändning visar på en fortsatt uppåtgående trend, till ca

18% 1998. Enligt VTI:s observationsstudie har den genomsnittliga hjälmanvänd-

ningen fördubblats de senaste fem åren. Resultaten i övrigt visar följ ande:

0 Barn (-10 år): Användningen ligger på ca 53% totalt sett 1998, vilket är en

stagnation jämfört med 1997. Tendensen antyder visserligen en liten nedgång

jämfört med 1997, men den är inte signifikant. Stagnationen gäller för både

pojkar och flickor och för alla tre ortstorlekar, även om tendensen i de mindre
orterna är ökande (men ej signifikant).

0 Barn (grundskola): Användningen totalt sett ligger på ca 36%, vilket visser-

ligen är en liten ökande tendens jämfört med 1997, men dock inte signifikant.

En uppdelning på kön visar en signifikant ökad hjälmanvändning hos pojkar,

men ej hos flickor. Uppdelning i ortstorlekar visar ingen signifikant förändring

i någon kategori. En uppdelning av skoleleverna på olika stadier visar dock att

det 1998 skett en signifikant ökad hjälmanvändning bland Låg-/mellanstadie-

elever (6-12 år) jämfört med 1997. Tendensen är ökande hos både pojkar och

flickor, men enbart signifikant hos pojkar. Högstadieelevers hjälmanvänd-

ning har inte förändrats jämfört med 1997. Man kan dock notera att mellan

1996 och 1998 tycks hjälmanvändningen hos låg- och mellanstadieelever

 

1 1995 och 1996 var det också stagnation bland yngre barn.
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följa en uppåtgående trend, medan tendensen hos högstadieelever tycks vara

nedåtgående.

Vuxna: (arbetsplatser): Användningen totalt sett ligger på ca 14% vilket är

en Ökning med nästan tre procentenheter sedan förra mätningen. Den ökande

tendensen finns hos båda könen, men är endast signifikant hos kvinnor som nu

tycks öka sin användning snabbare än männen. Uppdelning på ortstorlek visar

en ökande tendens i alla tre storleksklasser, men den är signifikant endast i

medelstora orter som för övrigt också har följt en tydligt Ökad hjälmanvänd-

ning varje år ända sedan början av 1990-talet.

Allmänna cykelstråk: Användningen totalt sett (barn + vuxna) har ökat 1998

jämfört med 1997 och låg vid den senaste mätningen på ca 14%. Den signifi-

kanta ökningen gäller båda könen. Uppdelning på ortsstorlek visar en ökande

tendens i alla tre storleksklasser, men är signifikant endast i medelstora orter.

Samtliga ortstorlekar följer en uppåtgående trend i hjälmanvändning sedan

början av 1990-talet. Användningen hos enbart vuxna låg 1998 på ca 12%,

vilket är en signifikant ökning jämfört med 1997. Ökningen gäller både män

och kvinnor.

Förändring i hjälmanvändning hos vuxna över och under 65 år: Använd-

ningen hos vuxna (16-64 år) låg 1998 på ca 12%, vilket är en signifikant

ökning jämfört med 1997 och gäller både män och kvinnor. Användningen

hos äldre cyklister (65 år+) ligger totalt sett något högre än övriga vuxna

(14%), vilket beror på den relativt höga användningen hos äldre kvinnliga

cyklister. Ingen signifikant ökning av hjälmanvändningen har dock skett för

äldre cyklister mellan 1997 och 1998, även om det finns en ökande tendens

hos männen.

Könsskillnader i hjälmanvändning 1998: Hos yngre barn (-10 år) har

flickor en signifikant högre användning än pojkar 1998. Hos vuxna finns en

högre hjälmanvändning hos kvinnor bland dem som cyklar till arbetet. På all-

männa cykelstråk märks ingen sådan skillnad. Bland äldre cyklister har också

kvinnor en klart högre användning än män.

Skillnader i hjälmanvändning mellan olika ortstorlekar 1998: Signifikant

skillnad mellan ortstorlekar finns hos alla cyklistkategorier. För yngre barn (_10

år) är hj älmanvändningen lägre i de större orterna än i de övriga. Bland grund-

skolebarn är användningen något högre i medelstora orter medan vuxna

cyklister har högre användning i större än i mindre orter.
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1 Bakgrund och syfte
Sedan 1988 har VTI genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i

Sverige. 1998 års mätning var den 11:e i ordningen och har utförts på uppdrag av

Vägverket. Initiativet till mätningarna togs i slutet av 1980-talet av dåvarande

Cykelsäkerhetsrådet som under NTF:s ledning då bl.a. genomförde en nationell

cykelhjälmskampanj 1988, kallad Hjälm-88 (NTF, 1988). För att kunna följa

upp kampanjen, och även efterföljande hjälminsatser, efterfrågades ett instrument

som kunde beskriva förändringar i hj älmanvändning år från år. 1988 startade där-

för VTI:s observationer av cyklisters hj älmanvändning och har sedan dess genom-

förts varje år. De hj älmkampanjer som Cykelsäkerhetsrådet initierade har påverkat

uppläggningen av observationsstudien. Eftersom kampanjernas primära målgrup-

per var yngre barn, grundskolebarn samt vuxna som cyklar till och från arbetet

inriktades även 1988 års observationsstudie mot dessa cyklistkategorier. De efter-

följande observationsstudierna har följt samma uppläggning.

Observationsstudiens primära syfte är att beskriva förändringar i cykelhjälms-

användningen är från år. Syftet är inte att utvärdera vilken effekt enskilda kam-

panjer eller aktiviteter har haft för hjälmanvändningen. Mätningarna kan däremot

utgöra ett mått på hur hjälmanvändningen hos ovan nämnda cyklistkategorier

kontinuerligt förändras i Sverige. Vad en eventuell förändring beror på går där-

emot inte att uttala sig om.

Information om cykelhj älmsanvändning på nationell nivå kan idag erhållas från

olika källor där resultaten oftast kan komplettera varandra. När det gäller obser-

vationsstudier finns, utöver de mätningar som redovisas här, även Vägverkets bas-

ramsmätningar som sedan 1995 bl.a. omfattar cykelhjälmsanvändning i tätort

(Lindahl, 1998). Syftet med basramsmätningarna av hjälmanvändning är att

erhålla ett representativt mått på hur mycket av allt cyklande som i genomsnitt

sker med hjälm i Sveriges tätorter. För närvarande görs dock ingen uppdelning av

resultatet på olika cyklistkategorier.

Ett komplement till observationsstudierna finns genom enkätstudier om själv-
rapporterad hj älmanvändning. Ett exempel är Vägverkets årliga trafiksäkerhets-

enkät som sedan början av l980-talet innehåller frågor om cyklisters hjälm-
användning (Vägverket, 1999). Ett annat exempel är VTI:s löpande resvaneunder-

sökning (RVU92-) där man sedan 1995 bl.a. frågar personer om de cyklade igår

och om de i så fall använde hjälm (Thulin, 1998).

I föreliggande rapport redovisas enbart resultat från VTI:s årliga observations-

studie av cykelhjälmsanvändning, men i diskussionen görs vissa jämförelser med
resultat från övriga källor.
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2 Metod

2.1 Cyklistkategorier

Mätning av hjälmanvändningen har skett genom observationer av cyklister på ett

urval av orter i Sverige. Observationema är primärt inriktade mot de fyra cyklist-
kategorierna nedan med uppdelning på kön inom respektive kategori:

- Barn (-10 år)2

- Barn (grundskolor)

- Vuxna (arbetsplatser)

- Vuxna och barn (allmänna cykelstråk)

Sedan 1996 års mätning har också extra åldersskattningar genomförts av vuxna

cyklister och skolbarn. Utöver de fyra primära cyklistkategoriema ovan görs där-

för även följ ande indelning:

0 Vuxna cyklister

- 16-64 år

- 65 år och äldre

0 Barn som cyklar till skolan

- Låg/mellanstadium (6-12 år)

- Högstadium (13-15 år)

2.2 Mätplatser

Valet av de orter som ingår i mätserien gjordes inför första mätningen 1988.

Urvalet var inte slumpmässigt utan avsåg att ge en rimlig spridning storleksmäs-

sigt och geografiskt med hänsyn till tillgängliga resurser (Wirén, 1990). Samma

orter, platser och tidpunkt på dygnet har använts sedan starten 1988 även om viss

årlig variation kan förekomma i antal platser pga. tillfälliga bortfall ett visst år.

Totalt ingår 21 orter och 158 mätplatser i den årliga mätserien3. I 1998 års mät-

ning ingår data från samtliga orter och 157 mätplatser4. De orter som ingår är

sedan första årets mätningar (1988) indelade i tre grova storlekskategorier enligt

nedan. Genomsnittlig folkmängd per 31 december 1998 för de ingående mindre

och medelstora kommunerna anges inom parentes (SCB, 1999).

0 Större orter (över 250 000): Stockholm, Göteborg, Malmö.

0 Medelstora orter (107 282): Gävle, Halmstad, Helsingborg, Linköping,

Lund, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Västerås.

0 Mindre orter (49 809): Falun, Kalmar, Kiruna, Kristianstad, Motala,

Nyköping, Skövde, Västervik, Örnsköldsvik.

 

Det finns en viss överlappning i ålder i de två barnkategorierna, vilket valts medvetet eftersom

många yngre skolbarn inte tillåts cykla till skolan och därför kanske inte kommit med i mät-

ningarna.

Ursprungligen utgjordes matserien av 161 mätplatser men sedan 1991 och 1996 har tre skolor

utgått.

Bortfallet 1998 består av två observationstillfällen, dels ett tillfälle vid en skola, dels ett extra

observationstillfälle vid ett allmänt cykelstråk som tidsmässigt anpassats för observationer av

äldre cyklister. Justering för bortfallet görs i analysen vid jämförelse mellan mätningarna 1997

och 1998, men i endast något enstaka fall påverkar bortfallet resultatet. I förekommande fall

kommenteras detta i anslutning till resultatet.
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Mätorternas geografiska spridning framgår av figur 1.

     

Figur 1 Geografisk spridning av de 21 orter som ingår i mätserien

Mätplatserna på respektive ort år inte slumpmässigt utvalda utan är anpassade

till de eyklistkategorier som skall observeras. Valet gjordes ursprungligen i sam-

råd med respektive gatukontor och år fördelade på nedanstående fyra huvudkate-

gorier av måtplatser, där de oyklistkategorier som observerats också framgår

(specificeringen av de kategorier som markerats med * gäller fr.0.m. 1996).

1. Bostadsområden
- barn (_10 år)

- vuxna (65 år-)*

2. Grundskolor

samtliga grundskolebarn, uppdelat på:

- låg/mellanstadium>*<
- högstadium*

3. Arbetsplatser
vuxna

4. Allmänna cykelstråk
samtliga cyklister, uppdelat på:

- barn/ungdomar (_15 år)

- vuxna (16-64 år)*

- vuxna (65 år-)>*<
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Ett generellt kriterium för valet av enskilda mätplatser var att där skulle finnas

en hög frekvens av cyklister i den kategori som var aktuell (Wirén, 1990). I Övrigt

eftersträvades om möjligt en variation inom samma typ av plats, t.ex. för grund-

skolor varierades upptagningsområden och belägenhet (centralt - icke centralt),

för arbetsplatser varierades inriktningen (kontor- industri), för allmänna cykel-

stråk varierades trafikmiljön (cykelbana - väg/gata) och för bostadsområden vari-

erades typ av bebyggelse (hyreshus - blandad bebyggelse).

Som nämnts sker sedan 1996 vissa extra åldersskattningar för att kunna dela

upp vuxna cyklister i äldre och yngre samt grundskolebamen i låg/mellan-

stadiebarn respektive högstadiebarn . Äldersuppdelningen av grundskolebarn

har gjorts vid de skolor som ingår i mätningarna sedan tidigare. Uppdelningen av

vuxna cyklister i äldre och yngre har också gjorts på samma allmänna cykel-
stråk som ingår i mätningarna sedan tidigare, men dessutom har äldre cyklisters

hj älmanvändning registrerats vid mätningarna i bostadsområden.

Ju större ort desto fler mätplatser inom varje typ av mätplats finns på varje ort.

Av tabellen nedan framgår antal platser inom de olika kategorierna uppdelat på

ortstorlek.

Tabell 1 Antal mätplatser uppdelatpå typ av matplats och ortstorlek

   

Ort- Bostads- Grund- Arbets- Cykel- Totalt
Storlek områden skolor platser stråk
Större 9 10 9 12 40

Medel 18 18 18 18 72

Mindre 9 10 9 1 8 46

Totalt 36 38 36 48 158

    

2.3 Mättider

Mätningarna genomförs varje år under de två första veckorna i september. Obser-

vationerna görs på samma platser och vid samma tidpunkter varje år. Observa-

tionerna sker oftast på vardagar under ca 2 timmar, antingen på morgonen eller

eftermiddagens. Ett undantag är observationema i bostadsområden (barn -10 år)

som utöver vardagsmätningen kompletterats med en lördagsmätning (10.30-

11.30) för att öka antalet observationer. Mätningarna fördelas jämnt över de två

veckorna enligt ett i förväg uppgjort mätschema. Om någon mätning inte kunnat

genomföras den dag som planerats har man kunnat byta dag förutsatt att de
ursprungliga klockslagen bibehållits.

Sedan 1996 års mätning har varje allmänt cykelstråk mätts vid ett extra tillfälle

som tidsmässigt anpassatsefter cyklister 65 år eller äldre. De tidsperioder som

valts är antingen kl. 9.00-11.00 eller kl. 13.00-15.00 då ca 40% av äldres cyk-
lande sker (Thulin, 1996).

 

5 Morgontiderna är antingen 630-830, 700-900 eller 730-845 beroende på vilket cyklistkate-

gori som avses. Eftermiddagstiderna är 15.30-16.45 eller 1530-1730.
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2.4 Observationernas genomförande

Det praktiska genomförandet av observationerna har i de flesta fall utförts av per-

sonal från de lokala bilkårerna i SKBR (Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksför-

bund). En kontaktperson från bilkåren i respektive ort har ansvarat för att observa-

tionerna utförts enligt givna instruktioner.

Vid varje observation noteras om cyklisten är manlig/kvinnlig samt använder

hjälm eller inte. I vissa fall görs också en uppdelning på åldersgrupper, t.ex. vid

allmänna cykelstråk där de som bedöms vara upp till 15 år räknas som

barn/ungdomar och där vuxna delas in i 16-64 år samt 65 år och äldre. Notering-

arna görs på speciella observationsprotokoll anpassade för respektive cyklistkate-
gori (se bilaga 1). Observatörsinstruktionerna är i korthet följ ande:

- Bostadsområden:
Primär målgrupp är här cyklande barn upp till ca 10 år men även äldre cyklister

(65 år och äldre) registreras. Övriga vuxna och ungdomar räknas alltså inte. Cyk-

listerna fördelas på kön samt Med/Utan cykelhjälmö. Observatören förflyttar sig

runt i bostadsområdet och försöker på så sätt att täcka upp så mycket som möjligt

av områdets gårdar, lekplatser, cykelbanor etc.

 

- Grundskolor:
Endast cyklande elever på vägtill eller ifrån den aktuella skolan registreras. Cyk-

listerna fördelas på Pojkar/Flickor, Med/Utan cykelhjälm samt om de bedöms till-

höra låg/mellan- eller högstadiet. Observatören står vid samma plats hela tiden.

 

- Arbetsplatser:
Endast vuxna cyklister på väg till eller ifrån den aktuella arbetsplatsen registreras.

Cyklisterna fördelas på Män/Kvinnor samt Med/Utan cykelhjälm. Observatören

står vid samma plats hela tiden.

 

- Allmänna cykelstråk:
Samtliga cyklister som passerar observationsplatsen registreras. Cyklisterna för-

delas på Kön,Med/Utan cykelhjälm samt i tre ålderskategorier. (l.Barn/ungdomar

0-15 år; 2.Vuxna 16-64 år; 3.Vuxna 65 år och äldre). Observatören står vid

samma plats hela tiden.

 

Totala antalet cyklister som observeras varierar något från år till år men har de

senaste åren varit ca 45 000. Antal observationer i 1998 års mätning uppdelat på
respektive cyklistkategori framgår av tabell 2.

 

Sedan mätningarna startade 1988 har eventuell användning av ishockeyhjälm på de cyklande

barnen noterats separat. När mätningarna startade var det vanligare än idag att barnen använde

ishockeyhjälm vid cykling och eftesom de inte ger samma höga skydd vid en eventuell cykel-

olycka som en riktig cykelhjälm bedömdes det viktigt att kunna särskilja dessa hjälmtyper i

mätningarna. Nu för tiden är det dock ganska ovanligt att barn använder ishockeyhjälmar vid

cykling. De flesta har riktiga cykelhjälmar eller ingen hjälm alls.
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Tabell 2 Antal observationer i 1998 års mätningar uppdelat på cyklistkategori

   

Cyklistkategori Antal

Barn: (-10 år) 1 735

Barn: (Grundskola) 4 466

Vuxna: (Arbetsplatser) 10 063

Samtliga: (Cykelstråk) 24 593

Totalt 40 8577

   

2.5 Statistiska analyser
De analyser som gjorts avser främst om det skett någon förändring i användning

mellan mätningen 1997 och 1998, eller från mätningarnas start 1988 till 1998. I

Vissa fall har även analyserats om det föreligger skillnader mellan kön eller ort-

storleki 1998 års mätning.

För att testa om en skillnad är statistiskt säkerställd har genomgående använts

s.k. Chi-två-test (Siegel & Castellan, 1988). En relativt strikt signifikansnivå på

1% har valts eftersom många tester görs. Underlag till de signifikanstester som

gjorts redovisas i bilaga 4.

I de fall där det i texten talas om en skillnad , förändring eller ökning

avses ett signifikant resultat. I de flesta fall anges också signifikanta resultat med

en asterisk (*) i de figurer som förekommer. I något fall används begreppet

tendens , men då avses inte något signifikant resultat i statistisk mening.

I analysen har tagits hänsyn till eventuella bortfall i enskilda mätplatser som

kan förekomma ett visst år. I de jämförelser som görs mellan 1997 och 1998 års

mätningar har därför justering gjorts så att endast de platser som mätts vid båda

tillfällena jämförs. I de fall bortfallet påverkar de slutsatser som dras av studien

kommenteras det i anslutning till resultatet samt i diskussionsavsnittet.

 

7 Därtill kommer 1425 äldre cyklister som observerats samtidigt som barnobservationerna i

bostadsområden samt vid de extra mätningarna på allmänna cykelstråk.
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3 Resultat

De resultat som redovisas utgör en sammanslagning av mätningarna i samtliga 21

orter. Hjälmanvändningen redovisas dels totalt, dels uppdelat på kön och ortstor-

lek. Detaljresultat från 1998 års mätningar uppdelat på enskilda orter och mätplat-

ser redovisas i bilaga 2 och 3. Resultat från enskilda orter och kmätpunkter skall

dock tolkas med försiktighet, speciellt vad gäller förändringar mellan enskilda

mättillfällen, eftersom de i många fall baseras på ett litet antal observationer vilket
kan medföra slumpmässiga variationer.

För detaljerade resultat från tidigare års mätningar hänvisas till Wirén (1991)

och Nolén (1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998a).

3.1 Har hjälmanvändningen förändrats?

3.1.1 Förändring bland olika cyklistkategorier mellan 1997 och 1998

Av figur 2 framgår hur cykelhjälmsanvändningen varierat för olika cyklistkate-

gorier sedan mätningarna startade 1988.

 

-0- Barn: (-10 år) -0- Allmänna cykelstråk*

     

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Figur 2 Total cykelhjälmsanvändning 1988 - 1998 ( * = signifikant förändring
mellan 1997 och 1998)

Sedan 1988 har barns hjälmanvändning följt en uppåtgående trend, men där
användningen pendlat mellan perioder av ökning och stagnation, enligt ett trapp-

stegsformat mönster. Användningen hos yngre barn (-10 år) låg 1998 på ca 53%

totalt sett, vilket är en stagnation8 jämfört med 1997. För barn som cyklar till och

från skolan var hjälmanvändningen ca 36% 1998, vilket inte är någon signifikant

skillnad jämfört med året innan.

Vuxna cyklister som cykelpendlar till jobbet har hela tiden legat på en mycket

lägre användningsnivå än barn, men utvecklingen följer sedan ett antal år en upp-

 

8 Jämförelsen mellan 1997 och 1998 visar visserligen på en sjunkande användningstendens för

yngre barn, men skillnaden är inom felmarginalen.
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åtgående trend. Mellan 1997 och 1998 har användningen ökat med nästan tre pro-
centenheter till ca 14%.

Även cyklister på allmänna cykelstråk har en låg användning jämfört med bar-

nen, vilket förklaras av att 90-95% av cyklisterna i denna kategori är vuxna. När

mätningarna startade 1988 var användningen på allmänna cykelstråk ca 3%.

Sedan dess har den ökat något nästan varje år. Mellan 1997 och 1998 har använd-

ningen ökat med drygt två procentenheter och ligger nu också på ca 14%. En mot-

svarande ökning gäller vuxna på allmänna cykelstråk där användningen 1998 låg

på ca 12%9.

I figur 3 nedan redovisas hjälmanvändningen uppdelat på kön för att se om ten-

denserna från den totala jämförelsen skiljer sig åt mellan män/pojkar och kvin-

nor/flickor. Man kan se att tendensen i hjälmanvändning är liknande för båda

könen hos yngre barn och hos cyklister på allmänna cykelstråk. Bland dem som

cyklar till och från arbetet finns en tendens till ökad hjälmanvändning hos båda

könen, men ökningen är signifikant enbart för kvinnor. Kvinnor har också haft en

högre hjälmanvändning än män vid just arbetsplatser de tre senaste mätningarna.

Den enda cyklistkategori som egentligen uppvisar olika användningstendenser

mellan könen är grundskolebarn, där pojkars användning ökat signifikant mellan

1997 och 1998 medan flickors användning stagnerat.

 

%
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Barn: (-10 år) _ 4;.. Pojkar* Barn: (Grundskola)

50: --------------------------------------- --
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Allmänna cykelstråk  -EI- Män Vuxna: (Arbetsplatser)
i "- Kvinnor*

  

  

 

    

 

 

0-4 I I I J l 1 l l l l 0-

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Figur 3 Cykelhjälmsanvändning 1988 - 1998 uppdelat på kön ( * = signifikant
förändring mellan 1997 och 1998). Observera att de nedre och övre
figurerna har olika skala på Y-axeln

 

9 ökningen är signifikant (x :30,59 df=1, p<0,01).
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I figur 4 nedan redovisas hjälmanvändningen uppdelat på ortstorlek. För barn-

kategorierna finns ingen signifikant skillnad i hur hjälmanvändningen förändrats

mellan de tre ortstorlekarna från 1997 till 1998. Bland vuxna som cyklar till arbe-

tet samt cyklister på allmänna cykelstråk (där de flesta också är vuxna) finns en

signifikant Ökad hjälmanvändning i medelstora orter. En Ökande tendens finns

också i större och mindre orter, men är där inte signifikant. Medelstora orter har

också uppvisat en kontinuerligt Ökad hjälmanvändning sedan början av 90-talet.

Speciellt tydligt är detta bland dem som cyklar till arbetet.
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88 89 90 91

  

;2 93 91; ;5 9% ;7 9%;
Figur 4 Cykelhjälmsanva'ndning 1988 - 1998 uppdelat på ortstorlek (* = sig-

nifikant förändring mellan 1997 och 1998). Observera att de nedre
och Övre figurerna har Olika skala på Y-axeln

3.1.2 Förändring hos grundskoleelever

Hjälmanvändningen bland barn som cyklar till och från grundskolan observeras

vid totalt ca 40 skolor varje år. Till de flesta av dessa skolor cyklar barn i blan-

dade åldrar, dvs. både från låg/mellanstadiet och från högstadiet . Den tradi-
tionella indelningen av grundskolan i tre stadier förekommer visserligen inte i alla

skolor längre, men dessa benämningar har ändå valts att användas i framställ-

ningen. Det är däremot svårt att göra en exakt uppdelning av hj älmanvändningen

på olika skolstadier utifrån observationsstudier. Indelningen startade på försök

1996 och grundar sig på att observatörerna gör en bedömning av om de cyklande

barnen tillhörde låg/mellanstadiet (6-12 år) eller högstadiet (13-15 år). Syftet
med uppdelningen är primärt att se om det sker någon förändring mellan olika

mätningar inom ett och samma stadium, men man kan också se tydliga skillnader i

användning mellan stadierna (figur 5). De barn som bedömts tillhöra låg/mellan-
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stadiet har en hjälmanvändning 1998 på ca 60%, vilket är högre än de som be-

dömts gå i högstadiet , där användningen är ca 12%. Skillnaden finns hos både

pojkar och flickor.

Vad gäller förändring inom stadierna finns en Ökande trend i användningen

bland elever i låg/mellanstadiet sedan 1996. Ökningen är signifikant mellan 1997

och 1998, dels totalt och dels för pojkar (ökande, men icke-signifikant, tendens

finns även hos flickorna). Högstadieeleverna uppvisar däremot en något sjun-

kande användningstendens sedan 1996, men nedgången är inte signifikant mellan

1997 och 1998.

         

Totalt* Pojkar* Flickor Totalt Pojkar Flickor

Figur 5 Cykelhjälmsanvändning 1996-1998 för grundskolebam uppdelat på
skolstadiumw (* = signifikantförändring mellan 1997 och 1998)

3.1.3 Förändring hos yngre och äldre vuxna cyklister

Sedan 1996 års mätning har gjorts försök med att dela in vuxna cyklisters hjälm-

användning i två åldersgrupper, 16-64 år samt 65 år och äldre. Syftet med uppdel-

ningen är att se om hj älmanvändningen förändras i de två åldersgrupperna mellan

olika mätningar. I figur 6 kan man se att användningen tycks vara något högre

bland äldre vuxna (ca 14%) än yngre vuxna (ca 12%) totalt sett . Skillnaden

tycks dock finnas enbart hos kvinnor. Bland vuxna 16-64 år har användningen

ökat signifikant hos både män och kvinnor mellan 1997 och 1998. Bland de äldre

vuxna (65 år och äldre) finns en tendens till ökad användning hos männen (dock

 

10

11
Antal observationer 1998 fördelar sig på 2 183 låg/mellanstadiebarn och 2 283 högstadiebarn.

Skillnader mellan de båda åldersgrupperna har inte signifikanstestats eftersom observationerna

inte är helt jämförbara, bl.a. har äldre cyklister observerats under specialanpassade tidsperi-

oder.
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inte signifikant)12. Äldre kvinnors hjälmanvändning har legat stilla mellan de två

senaste mätningarna, men de har redan en mycket högre användning än äldre
.. 13

man .

  

 

nof-.................................................... __
sof-.................................................... __
405- ---------------------------------------------------- --

30:- .................................................... __
20:

10:  

   

 

Totaltl< Män* Kvinnor*< Totalt Män Kvinnor

Figur 6 Cykelhjälmsanvandning 1996-1998 för vuxna cyklister uppdelat på
16-64 år respektive 65 år och äldre. (ä< = signifikant förändring mel-
lan 1997 och 1998)

3.1.4 Förändrad hjälmanvändning sedan mätningarna startade

Jämfört med 1988 när observationsmätningarna startade har det fram till 1998

skett en kraftig ökning av hjälmanvändningen hos samtliga cyklistkategorier. I

tabell 3 framgår hur stor förändringen varit både uttryckt i procent och i procent-
enheter.

Tabell 3 Jämförelse av hjälmanvändning 1988 och 1998

     

Användning ( %) Förändring

1988 1998 Procentenh. %

Barn (-10 år) 20,2 52,8 32,6 161

Barn (grundskola) 5,0 35,6 30,6 612

Vuxna (Arbetsplatser) 1,7 13,8 12,1 712

Allmänna cykelstråk 2,9 13,5 10,6 366

  

Förändringen är dock på gränsen att bli signifikant. I jämförelsen mellan 1997 och 1998 har ett

mättillfälle uteslutits för att uppnå jämförbarhet i platser. Denna platsjustering sänker männens

hjälmanvändning ytterst lite (endast en tiondels procentenhet), men det innebär ändå att föränd-

ringen inte blir signifikant, vilket den annars blir.

13 Skillnaden är signifikant (x2=26,1 df=1, p<0,01).
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Vuxna som cyklar till arbetet samt grundskolebarn är de som ökat sin hjälm-

användning kraftigast jämfört med utgångsläget 1988. Bland vuxna cykelpendlare

(arbetsplatser) har tex. användningen ökat mer än sju gånger sedan mätningarna

startade. På allmänna cykelstråk (där de flesta cyklister är vuxna) har det under

motsvarande period skett en dryg fyrdubbling av hjälmanvändningen. Man skall

dock tänka på att de procentuella förändringarna i tabellen ovan relateras till

utgångsnivån, vilket innebär att om den är låg kan även några få procentenheters

ökning leda till stor procentuell förändring.

3.2 Hjälmanvändning 1998 uppdelat på kön och ortstorlek
De resultat som redovisats hittills har enbart gällt förändringar i användning mel-

lan olika mättillfällen, men man kan också studera senastemätningen ochdär se

om användningen varierar beroende på kön och ortstorlek.

I figur 7 redovisas hj älmanvändningen uppdelat på kön och där framgår att det
1998 finns en signifikant könsskillnad i hjälmanvändning hos yngre barn och

vuxna som cyklar till arbetet. I båda fallen är användningen högre hos flickor

respektive kvinnor.I figur 3 framgår också att yngre flickor genomgående haft

högre hjälmanvändning än pojkarna sedan mätningarna startade. Bland vuxna

cykelpendlare är det först de senaste åren det tycks ha uppstått en könsskillnad,

där kvinnor använder hjälm något mer än män.

     

Figur 7 Cykelhjälmsanvändning 1998 uppdelat på kön (* = signifikant skill-
nad)

Hjälmanvändningen 1998 varierar med ortstorlek hos samtliga cyklistkatego-
rier. Tydligast är skillnaden för vuxna cyklister, där användningen sedan mätning-

arna startade varit högre i större orter. Bland yngre barn är användningen lägst i

större orter1998, men det har varierat mellan mätåren (se figur 4). Det har hittills

inte varit något tydligt mönster där yngre barns användning varierar med ortstor-

14 VTI notat 35-1999



lek. Däremot tycks det sedan några år ha utkristalliserat sig ett mönster där grund-

skolebarn i medelstora orter har högre hjälmanvändning än övriga orter.

 

Större ort Medelstor ort E Mindre 01Vt

                          

Barn: (-10 år)* Barn: Grundsk* Vuxna: Arbetspl* Vuxna: Cykelst*

Figur 8 Cykelhjälmsanvändning 1998 uppdelat på ortstorlek14 ( * = signifikant
skillnad)

3.3 Skattning av total cykelhjälmsanvändning enligt VTI:s
observationsstudie

Av de resultat som redovisats hittills framgår tydligt att vuxnas hjälmanvändning

ligger klart lägre än barns. Vill man ha ett mått på genomsnittlig hj älmanvändning

för samtliga cyklister över alla åldrar kan man dock inte utan vidare ta ett genom-

snitt av barns och vuxnas användning. Man måste först ta hänsyn till hur mycket

barn och vuxna cyklar, dvs. hur stor andel av det totala cykeltrafikarbetet (uttryckt

i km) som utförs av barn respektive vuxna. Enligt Thulin och Kronberg (1998)

svarar barn (0-14 år) för ca 16% och vuxna (15 år och uppåt) för ca 84% av tra-
fikarbetet hos cyklister. Med reservation för att åldersgrupperna inte helt samman-

faller med dem i observationsstudien bör man ändå kunna göra en grov Skattning

av total hjälmanvändning genom att väga ihop barns och vuxnas användning med

vikter som representerar deras olika exponering.

En sådan Skattning visar att en genomsnittlig hjälmanvändning bland barn och

vuxna sammanslaget, uppgår till nästan 18% 1998. Detta är en ökning med ca två

procentenheter sedan 1997. Jämfört med 1988 då mätningarna startade är det en

ökning med 15 procentenheter.

 

14 Vad gäller kategorin Vuxna på cykelstråk är värdena inte helt jämförbara med dem som tidi-

gare redovisats i figur 4 eftersom de senare också inkluderar barn och ungdomar.
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Figur9 Skattning av total cykelhjälmsanvändning enligt VTI:s observations-
studie (barn och vuxna sammanslaget) 1988 - 1998

Det skall påpekas att VTI:s observationsstudie primärt syftar till att studera

förändringar i hjälmanvändning från år till år, inte att uttala sig om absoluta

nivåer. Detta innebär att den totalnivå som anges Ovan inte nödvändigtvis

avspeglar den sanna användningsnivån. Det är i stället Ökningen jämfört med tidi-

gare år som är det viktiga, men jämfört med resultat från andra källör ligger

användningsnivån enligt VTI:s observationsstudie på i stort sett samma nivå
(Nölén, l998a).
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4 Diskussion

4.1 Metodiken

De resultat som redovisats utgör endast en uppskattning av hur cykelhjälms-

användningen ser ut i Sverige och hur den förändras över tid. Resultatet baseras

dels på vissa utvalda orter i Sverige, dels på mätningar gjorda under en viss tids-

period på året och dygnet. I statistisk mening är alltså inte resultatet representativt

för alla orter i Sverige eller för alla tidsperioder under ett år, vilket i princip kräver

ett slumpmässigt urval av samtliga cyklister i Sverige och under olika tidpunkter

på året. I Vägverkets Basramsprojekt görs slumpmässiga urval av mätpunkter i

Sverige för att få representativa mått på olika trafiksäkerhetsrelaterade beteenden,

bl.a. hur mycket cyklande med cykelhjälm som sker i Sverige. Resultatet av bas-

ramsmätningen ger ett mer representativt mått på den genomsnittliga cykel-

hjälmsanvändningen i Sverige, men även de mätningarna har begränsad genera-

liserbarhet till en viss tidsperiod på dygnet och året samt till tätorter.

VTI:s observationsstudie har alltså en begränsad generaliserbarhet vad avser

nivån på hj älmanvändningen, men den skattning som gjorts av genomsnittlig

användning ligger ändå mycket nära resultatet från basramsmätningen. Det viktiga

i VTI:s observationsstudie är dock att fånga upp om olika cyklistkategorier för-

ändrar sin hjälmanvändning över tid. Eftersom mätningarna sker vid samma plat-
ser och under samma tider varje år bedöms observationsstudien vara ett använd-

bart instrument för att skatta sådana förändringar, med begränsningen att resultatet

gäller för slutet av cykelsäsongen samt att det inte gäller för ren landsbygd eller

små orter med mindre än 20 000 invånare.

Det primära syftet med föreliggande studie är att redovisa eventuella föränd-

ringar hos samtliga ingående mätorter sammantaget. Ingen närmare analys görs av

om det skett förändringar från ett år till ett annat hos enskilda orter. Sådana

enskilda mätresultat baseras ofta på få observationer och blir då känsliga för

slumpmässiga och tillfälliga faktorer. För de flesta av orterna i studien finns dock
mätresultat från när mätningarna startade 1988 och över denna längre tidsperiod

kan man se vissa trender i hjälmanvändningen även för enskilda orter (se avsnitt

4.2 samt bilaga 5), men om något enskilt mätår uppvisar speciellt hög eller låg

användning beror dock detta sannolikt på ren tillfällighet. Exempelvis gäller detta

för vuxna som cyklar till arbetsplatser i Göteborg 1994 (se bilaga 5).

Man skall också vara försiktig med att jämföra olika enskilda orter med var-

andra. Antal mätpunkter i varje enskild ort är begränsat och de är inte primärt

valda för att ge en representativ bild av varje enskild ort. Men om hjälmanvänd-

ningen skiljer sig mycket mellan vissa orter under en längre tid och dessutom

stöds av andra lokalt anpassade mätningar, bör det inte enbart bero på slumpmäs-

siga faktorer (se exempel i avsnitt 4.2).

En faktor som kan antas påverka mätresultaten är väderförhållanden vid obser-
vationstillfällena. Vad gäller vuxna cyklister kan man t.ex. anta att det är fler

, tillfällighetscyklister, som cyklar när vädret är vackert och färre när det är dåligt

väder. Om man dessutom antar att , tillfällighetscyklister har en något sämre
hj älmanvändning kan man förvänta sig en något högre andel hjälmanvändare vid

dåligt väder och något lägre andel vid vackert väder . Barns hjälmanvändning bör

 

15 Stöd för detta antagande framgår t.eX. av de observationsmätningar som Stockholms Gatukon-

tor gjorde 1992 i Stockholm innerstadssnitt. Mätningarna genomfördes under en period med

mycket varmt och fint väder och andel hjälmanvändare sjönk med fyra procentenheter jämfört
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dock påverkas i mindre grad av väderleken eftersom de flesta barn nog kan räknas
som cykelentusiaster .

En jämförelse mellan observatörernas vädernoteringar 1997 och 1998 visar att

det för de flesta observationskategorier varit likvärdiga väderförhållanden vid

observationerna under de båda mätåren. Andel cyklister som observerats under

regn varierar från 6-16%, men skiljer sig inte mellan de två mätåren inom en och

samma platskategori. Det finns dock vissa väderskillnader vid de extramätningar

som utförts vid cykelstråk, vilket möjligtvis kan ha påverkat resultatet. Det tycks

där ha varit något bättre väder under observationerna 1998 än året före (oftare

uppehållsväder, något mindre blåst samt något varmare). Detta kan eventuellt

innebära att skattningen av äldre cyklisters hjälmanvändning (som ju bl.a., men

inte enbart, baseras på extramätningar vid cykelstråk) underskattats något.

Av olika skäl kan det hända att mätningar på vissa enskilda platser uteblir. I

1998 års mätning saknas t.ex. en skolmätning och en sk. extramätning 16 vid ett

cykelstråk. För att erhålla en korrekt jämförelse mellan 1997 och 1998 har en

platsjustering gjorts genom att i analysen endast jämföra de platser som mätts

båda åren. Platsjusteringen innebär att några genomförda mätningar har strukits i

analysen när mätåren jämförts. Detta gäller två skolor och en extramätning vid ett

cykelstråk. Platsjusteringen påverkar endast resultatet i ett fall, nämligen att

hjälmanvändningen hos äldre manliga cyklister sänks en aning 1998, visserligen

endast en tiondels procentenhet, men det räcker för att förändringen inte skall bli

signifikant. I praktiken har detta ingen större betydelse eftersom den ökande ten-

densen är tydlig och samma mönster också finns hos manliga cyklister 16-64 år.

Sedan VTI:s hjälmobservationsstudie startade 1988 har observationerna på de
flesta orter genomförts av personer från de lokala bilkårerna. Däremot kan

enskilda observatörer variera år från år. Det skulle visserligen vara önskvärt att

alltid ha samma personer som observatörer, men det är praktiskt omöjligt med

hänsyn till tillgängliga resurser. Varje observatör får i stället noggranna instruk-

tioner om hur observationerna skall gå till. Man kan visserligen aldrig utesluta att

olika observatörer kan påverka resultatet från ett år till ett annat. Under mätning-

arna 1996 gjordes därför ett försök att skatta variationen mellan olika observatörer

genom att på några mätplatser i Linköping genomföra två observationer samtidigt
på samma plats och under samma tid.

Resultatet av observatörstestet visade att beräkningen av andel hj älmanvändare

bland cyklister på allmänna cykelstråk varierade mellan observatörerna med 0,5-2

procentenheter beroende på plats (Nolén, 1997). Skillnaden mellan observatörs-

paren var konsekvent så till vida att det ena paret fick en något lägre hjälmanvänd-

ning vid samtliga platser, vilket tyder på att det är fråga om en observatörsfaktor

och inte någon ren tillfällighet. Observatörstestet visar dock på en relativt liten

skillnad i den slutliga hjälmanvändningen. Det bör därför inte ha någon större

inverkan på slutresultatet om man ibland byter observatörer på vissa orter, speci-

ellt inte sett över samtliga orter sammantaget. Även om alla observatörer på samt-
liga orter skulle bytas ut från en mätning till en annan är det inte troligt att alla

eventuella observatörseffekter går åt samma håll. På vissa orter kan använd-

ningen bli något högre medan den kan bli lägre på andra orter.

 

med året innan (Berggren, 1992). Vid mätningen 1993 hade användningen återhämtat sig igen

och till och med ökat något jämfört med 1991 (Tiippana, 1998).

Med extramätning menas en mätning vid tidpunkter speciellt utvalda för att observera äldre

cyklister (se t.ex. avsnitt 2.3).

16
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Resultatet av observatörstestet visar däremot på en stor osäkerhetsfaktor i ett

avseende, nämligen barns hjälmanvändning på allmänna cykelstråk (åldersgräns

15 år i detta fall). Resultatet blev här mycket olika mellan observatörsparen, vilket

beror på olika bedömningar av vem som är över eller under 15 år. Eftersom de

flesta cyklister på allmänna cykelstråk är klart över 15 år spelar inte osäkerheten

någon större roll för totalresultatet eftersom de missbedömningar som eventuellt

görs blir få i förhållande till totala antalet observerade cyklister. Om man däremot

enbart vill skatta barns och ungdomars hjälmanvändning utifrån mätningarna på

allmänna cykelstråk kan osäkerheten bli mer kritisk eftersom de osäkra ålders-

skattningarna kommer att utgöra en större andel av alla observationer. Om man

enbart är intresserad av förändring av barns och ungdomars hjälmanvändning bör

man få en noggrannare skattning om mätplatserna anpassas efter den aktuella

cyklistkategorin, t.eX. genom att mäta vid skolor eller liknande platser dit barn

cyklar, som ju också sker i VTI:s observationsstudie.

4.2 Resultaten

I vissa orter finns en relativt tydlig trend till ökad hjälmanvändning sedan början

av 1990-talet. Detta gäller t.ex. Stockholm där det sedan 1993 syns en tydligt

uppåtgående trend för såväl barn som vuxna. I flera orter kan man också se en

ganska tydlig ökning av hjälmanvändningen hos vuxna cyklister som cyklar till

arbetet, framför allt under senare delen av 90-talet. Detta gäller tex. Gävle,

Halmstad, Linköping, Helsingborg, Norrköping, Umeå och Örnsköldsvik. I vissa

orter tycks däremot inte ha skett någon nämnvärd ökning alls av hjälmanvänd-

ningen hos vuxna som cyklar till arbetet. Detta gäller t.ex. Västervik, Motala17 och

Nyköping.

Som nämnts tidigare skall man vara försiktig att utifrån föreliggande studie

jämföra hjälmanvändningen i enskilda orter med varandra. Sett över flera års mät-

resultat kan man dock notera att speciellt Stockholm har en högre användning

bland vuxna cyklister jämfört med många andra orter. Detta har de senaste åren

även gällt för Göteborg. Stöd för högre användning i Stockholm och Göteborg

finner man också i lokala observationsmätningar som genomförts i dessa orter

sedan ett antal år. Enligt Stockholms gatu- och fastighetskontor var hj älmanvänd-

ningen i Stockholms s.k. innerstadssnitt hela 43% i juni 1998 och enligt trafik-

kontoret i Göteborg använde ca 23% av stadens cyklister hjälm 1998 (Svensson,

1999; Tiippana, 1998).

Däremot är det märkligt att Malmö oftast har mycket lägre hjälmanvändning

bland vuxna cyklister än vad de övriga storstäderna Stockholm och Göteborg

har. Detta gällde även 1998 för vuxna vid allmänna cykelstråk. Även lokala mät-
ningar i Malmö 1996 visade att endast ca 6% av vuxna cyklister använde hjälm

(Mallard, 1997). Enligt VTI:s observationsstudie finns dock tecken på att använd-

ningen är på väguppåt hosvuxna vid arbetsplatser i Malmö. Användningen var

där ca 15% vid senaste mätningen, vilket är en ökning med ca fyra procentenheter

jämfört med 1997 (se bilaga 2 och 5).

 

17 När det gäller just Motala kan man även jämföra med separata observationsmätningar gjorda i

kommunen för att utvärdera en lokal cykelhjälmslag för barn (Nolén, 1998c). I denna utvär-

dering är observationsmätningar gjorda på bl.a. vuxna cyklisters hjälmanvändning vid tio

cykelstråk i kommunen mellan 1995 och 1998. Av dessa mätningar framgår att vuxnas hjälm-

användning visserligen ökat under mätperioden, men ca 90% av vuxna använde fortfarande

inte hjälm 1998.
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De lokala mätningarna från Stockholm, Göteborg och Malmö stämmer väl

överens med resultaten från föreliggande observationsstudie, men också med

Vägverkets basramsmätningar av cykelhjälmsanvändning. Där framgår tydliga

regionala skillnader mellan region Stockholm (ca 30% användning) och region

Skåne (ca 10% användning) (Lindahl, 1998).

Av VTI:s observationsmätning 1998 kan man vidare konstatera att det framför

allt är vuxna cyklister som ökat sin hjälmanvändning sedan 1997. Fortfarande är

det endast en minoritet vuxna som använder cykelhjälm (10-15%), men trenden

är uppåtgående.

Vad gäller yngre barns hjälmanvändning finns en stor skillnad i mätresultat

mellan föreliggande observationsstudie och självrapporterad användning enligt

Vägverkets trafiksäkerhetsenkät. Redan 1995 uppgav föräldrar att 85-90% av

deras barn (3-10 år) alltid eller nästan alltid använde hjälm (Nolén & Lekander,

1996). Visserligen har dessa frågor inte funnits med i enkäten de senaste åren,

men förmodligen skulle svaren visa lika hög användning idag. En möjlig förklar-

ing till att resultaten från observationsmätningarna och enkätmätningen skiljer sig

åt så pass mycket kan vara att de flesta yngre barn (upp till 10 år) faktiskt är

hj älmanvändare enligt föräldrarna, dvs. barnen brukar säkert använda hjälm när de

cyklar. Om barnen däremot slarvar med användningen ibland, t.ex. glömmer att ta

på hjälmen, påverkas inte föräldrarnas svar på enkätfrågan, men däremot får man

en lägre användning vid observationsstudier. Om resonemanget är riktigt är

problemet inte att fler barn skall bli hjälmanvändare , utan att de skall använda

hjälm varje gång de cyklar.

Hjälmanvändningen hos grundskolebarn har totalt sett legat stilla på ca 35%

sedan 1996. Ser man till användningen hos yngre och äldre grundskoleelever

tycks det vara en uppåtgående trend i användningen för låg- och mellanstadie-

elever , men en nedåtgående trend för högstadieelever . Om detta stämmer bör

den totala hj älmanvändningen hos grundskoleelever börja öka igen om man bara

lyckas vända den sjunkande trenden i högstadieelevers hj älmanvändning.

Uppdelningen av grundskolebarn i två olika stadier baseras på bedömningar

gjorda av observatörerna. Detta innebär naturligtvis en mätosäkerhet. Men det

framgår trots allt en tydlig skillnad i hjälmanvändning mellan låg-/mellanstadie-

elever (60%) och högstadieelever (12%), vilket också är rimligt utifrån t.ex.

Vägverkets Trafiksäkerhetsenkät (Nolén & Lekander, 1996). Det är dock troligt

att osäkerheten i åldersbedömningen gör att den uppmätta skillnaden mellan

stadierna är mindre än i verkligheten. Om man antar att vissa mellanstadiebarn

bedömts tillhöra högstadiet och att vissa högstadiebarn bedömts tillhöra mellan-

stadiet borde det leda till en underskattning av skillnaden i hjälmanvändning mel-

lan stadierna. Att ca 12% av högstadiebarnen använde hjälm när de cyklade till de

observerade skolorna 1998 kan därför vara en överskattning. Det stämmer dock

ganska bra med sj älvrapporterad hjälmanvändning enligt VT Izs resvaneundersök-

ning som visar att ca 14% av 13-15-åringars cyklande utfördes med hjälm under

perioden april till september 1998. Motsvarande andel hos barn 6-12 år var ca

71% (Kronberg, 1999). Det finns dock flera jämförelseproblem mellan den

nämnda resvaneundersökningen och VTI:s observationsstudie. Resvaneundersök-

ningen innehåller ganska få uppgifter om cyklandet hos 6-15 åriga barn under den

aktuella tidsperioden, vilket leder till osäkra skattningar av användningsnivån.

Vidare gäller resvaneundersökningen ett genomsnittligt cyklande under den aktu-

ella tidsperioden oavsett ärende,dvs. inte bara cykling till och från skolan. Men

som nämnts tidigare är det inte sj älva användningsnivån som är det viktiga i VTI:s
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observationsstudie utan det primära är att beskriva förändringar mellan olika

mättillfällen.

Också när det gäller vuxna cyklisters hj älmanvändning finns en skillnad i nivån

mellan VTI:s observationsmätningar och sj älvrapporterad användning enligt

Vägverkets trafiksäkerhetsenkät. Märkligt nog visar observationsdata på ca dub-

belt så hög hjälmanvändning bland vuxna cyklister än sj älvrapporterade data, där

användningen 1998 låg på 7% (Vägverket, 1999). En förklaring till att själv-

rapporterad hjälmanvändning hos vuxna är lägre än vad som framgår av observa-

tionsdata kan vara att resultatet utgör ett genomsnitt för alla vuxna cyklister ,

oavsett hur ofta man cyklar. VTI:s observationsstudie är visserligen inte direkt

relaterad till hur mycket de observerade cyklisterna cyklar, men sannolikheten för

att en viss cyklist skall observeras ökar ju oftare han/hon cyklar och eftersom man

kan anta högre hjälmanvändning hos vanecyklister kan det förklara en högre

användningsnivå i observationsstudien. Förklaringen är rimlig eftersom vuxnas

självrapporterade hjälmanvändning t.o.m. låg på ca 20% 1998 enligt VTI:s res-

vaneundersökning (RVU92-) som ju är direkt relaterad till hur mycket som cyklas

(Kronberg, 1999).

Sedan ett par år har vuxna cyklister varit en prioriterad målgrupp för olika akti-

viteter och informationsinsatser för ökad hjälmanvändning, bl.a. har en nationell

cykelvecka genomförts varje vår sedan 1995 (Vägverket, 1995; 1996; 1997;

1998). Under 1995-1998 gavs bl.a. hjälminformation via reklampelare utomhus

i stora delar av landet och under våren 1997 och 1998 Visades rikstäckande cykel-

hj älmsinformation i olika TV-kanaler.

Det är fortfarande en minoritet av vuxna cyklister som använder hjälm och det

tycks inte heller ha skett någon dramatisk ökning under de senaste årens speciella

mediasatsningar, med bl.a. TV-reklam , men vuxna cyklisters hjälmanvändning

har trots allt ökat de senaste åren. De senaste fem åren har det tom. skett en tre-

dubbling av användningen hos cyklister vid arbetsplatser. Sannolikt har de senaste

årens informationsinsatser riktade mot just vuxna cyklister spelat en viktig roll för

denna ökning. Förhoppningsvis fortsätter vuxnas hjälmanvändning att öka ytter-

ligare om bara målgruppen fortsätter att bearbetas.

Även äldre cyklister är en viktig målgrupp att försöka påverka mot ökad hjälm-

användning. Ungefär varannan cyklist som omkommer i trafiken varje år är 65 år

eller äldre (Nolén, 1998b). Enligt VTI:s observationsstudie tycks också äldre cyk-

lister vara något bättre på att använda hj älm än övriga vuxna. Skillnaden är inte så

stor totalt sett, men blir tydlig om man enbart tittar på kvinnor, där nästan 20% av

kvinnliga cyklister 65 år och äldre använder hjälm jämfört med drygt 10% hos

kvinnor i gruppen 16-64. Det finns däremot en tydlig könsskillnad i hjälm-

användning hos äldre cyklister. Den kategori bland vuxna cyklister som har högst

hjälmanvändning i VTI:s observationsstudie är just kvinnliga äldre cyklister. Den

vuxenkategori som har lägst användning är däremot de äldre männen. Också om

man ser till självrapporterad hjälmanvändning enligt Vägverkets trafiksäkerhets-

enkät framgår en högre hjälmanvändning hos äldre kvinnliga cyklister 65-74 år

(Vägverket, 1999).

Äldre cyklister har också varit föremål för speciella informationsinsatser under
senare delen av 90-talet (Folkhälsoinstitutet, 1994; Konsumentverket & Folk-

hälsoinstitutet, 1996; NTF & Vägverket, 1996). Det kan mycket väl vara dessa

insatser man nu ser effekten av, även om man kanske främst påverkat äldre

kvinnliga cyklister. Förhoppningsvis fortsätter informationsinsatserna för denna
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målgrupp, men kanske med tydligare bearbetning också av manliga äldre cyklis-
ter.

Det officiella målet enligt Nationella trafiksäkerhetsprogrammet är att uppnå

en genomsnittlig cykelhjälmsanvändning på 80% (Vägverket, Rikspolisstyrelsen,

Svenska Kommunförbundet, 1994). Exakt var nivån ligger idag går inte att säga

med absolut säkerhet. Den bästa skattningen utgörs av Vägverkets senaste bas-

ramsmätning som 1998 visade att ca 18% i genomsnitt av allt cyklande i Sverige

sker med hjälm. En skattning från VTI:s observationsstudie ger ett liknande

resultat. En rimlig bedömning är att den genomsnittliga cykelhj älmsanvändningen

i Sverige ligger kring 15-20%, men trenden är uppåtgående och användningen

närmar sig 20%. Enligt VTI:s observationsstudie har den totala genomsnittliga

hjälmanvändningen fördubblats de senaste fem åren.

Även om den totala hj älmanvändningen ökar sakta men säkert är det ännu långt

kvar tills det officiella målet på 80 procents användning är uppnått. För att nå så

hög genomsnittlig hjälmanvändning är det dock nödvändigt att just vuxna cyklis-

ter ökar sin hjälmanvändning kraftigt. Eftersom vuxna cyklister svarar för 80-

85% av cykeltrafikarbetet i Sverige får deras hj älmanvändning stor betydelse om

man beräknar genomsnittlig hj älmanvändning över alla åldrar. Om man t.ex. antar

att 100% av alla barn och ungdomar skulle använda cykelhjälm krävs ändå att

nästan 70% av vuxna använder hjälmför att nå målet på 80% genomsnittlig

användning. Sannolikt är detta inte möjligt utan att en nationell lag om obligato-
risk användning av cykelhjälm införs. För närvarande är det dock inte aktuellt att

införa en sådan lag. Enligt det tidigare Kommunikationsdepartementet (1997) bör

den frivilliga hjälmanvändningen först nå upp till åtminstone 35-40% innan obli-

gatorisk hjälmanvändning kan bli aktuell. Om man jämför dagens 15-20% hjälm-

användning med det högt ställda målet på 80% är det lätt att bli pessimistisk och

kanske tycka att arbetet för ökad hjälmanvändning går trögt eller tom. känns

meningslöst. Det bör i stället vara mer fruktbart att arbeta mot ett delmål om att så

snabbt som möjligt uppnå ca 35% användning (hjälm på var 3:e cyklist). Frivillig

hjälmanvändning på ca 35% i genomsnitt i Sverige bör vara fullt rimligt att nå

inom några år. Därefter kan man diskutera åtgärder för att nå ännu högre använd-

ning.
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5 Slutsatser

En Övergripande slutsats av 1998 års mätningar är att det framför allt är vuxna

cyklister som ökat sin hjälmanvändning sedan 1997. Fortfarande är det endast en

minoritet vuxna ( 10-15%) som använder cykelhjälm, men trenden är uppåtgå-

ende. Exempelvis har vuxna cyklister vid arbetsplatser tredubblat sin hjälm-

användning de senaste fem åren. När det gäller yngre barn (-10 år) tycks hjälm-

användningen återigen ha stagneratlg, men nu på en högre nivå än förra gången.

Grundskoleelevernas hjälmanvändning totalt sett har i princip legat stilla på ca

35% sedan 1996. Bland grundskoleelever i låg- och mellanstadiet tycks visser-

ligen användningen öka, men det motverkas av en nedåtgående trend i använd-

ningen bland högstadieelever . Den Ökade användningen bland vuxna cyklister

gör att en skattning av total genomsnittlig hjälmanvändning visar på en fortsatt

uppåtgående trend, till ca 18% 1998. Enligt VTI:s observationsstudie har den

genomsnittliga hjälmanvändningen fördubblats de senaste fem åren. Något mer

detaljerade slutsatser visar följande:

0 Barn (_10 år): Användningen ligger på ca 53% totalt sett, vilket är en stagna-

tion jämfört med 1997. Tendensen antyder visserligen en liten nedgång jäm-

fört med 1997, men den är inte signifikant. Stagnationen gäller för både pojkar

och flickor och för alla tre ortstorlekar, även om tendensen i de mindre orterna

är ökande (men ej signifikant).

0 Barn (grundskola): Användningen totalt sett ligger på ca 36%, vilket visser-
ligen är en liten ökande tendens jämfört med 1997, men dock inte signifikant.

En uppdelning på kön visar en signifikant ökad hjälmanvändning hos pojkar,

men ej hos flickor. Uppdelning i ortstorlekar visar ingen signifikant förändring

i någon kategori. En uppdelning av skoleleverna på olika stadier visar dock att

det 1998 skett en signifikant ökad hj älmanvändning bland Låg-/mellanstadie-

elever (6-12 år) jämfört med 1997. Tendensen är ökande hos både pojkar och

flickor, men enbart signifikant hos pojkar. Högstadieelevers hjälmanvänd-

ning har inte förändrats jämfört med 1997. Man kan dock notera att mellan

1996 och 1998 tycks hjälmanvändningen hos låg- och mellanstadieelever
följa en uppåtgående trend, medan tendensen hos högstadieelever tycks vara

nedåtgående.

0 Vuxna: (arbetsplatser): Användningen totalt sett ligger på ca 14% vilket är

en ökning med nästan tre procentenheter sedan förra mätningen. Den ökande
tendensen finns hos båda könen, men är endast signifikant hos kvinnor som nu

tycks öka sin användning snabbare än männen. Uppdelning på ortsstorlek

visar en ökande tendens i alla tre storleksklasser, men den är signifikant endast

i medelstora orter som för övrigt också har följt en tydlig ökad hjälmanvänd-

ning varje år ända sedan början av 1990-talet.

 

18 1995 och 1996 var det också stagnation bland yngre barn.
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Allmänna cykelstråk: Användningen totalt sett (barn + vuxna) har ökat 1998

jämfört med 1997 och låg vid den senaste mätningen på ca 14%. Den signifi-

kanta Ökningen gäller båda könen. Uppdelning på ortsstorlek visar en Ökande

tendens i alla tre storleksklasser, men är signifikant endast i medelstora orter.

Samtliga ortstorlekar följer en uppåtgående trend i hjälmanvändning sedan

början av 1990-talet. Användningen hos enbart vuxna låg 1998 på ca 12%,

vilket är en signifikant ökning jämfört med 1997. Ökningen gäller både män
och kvinnor.

Förändring i hjälmanvändning hos vuxna Över och under 65 år: Använd-
ningen hos vuxna (16-64 år) låg 1998 på ca 12%, vilket är en signifikant

ökning jämfört med 1997 och gäller både män och kvinnor. Användningen

hos äldre cyklister (65 år+) ligger totalt sett något högre än övriga vuxna

(14%), vilket beror på den relativt höga användningen hos äldre kvinnliga

cyklister. Ingen signifikant ökning av hjälmanvändningen har dock skett för

äldre cyklister mellan 1997 och 1998, även om det finns en ökande tendens
hos männen.

Könsskillnader i hjälmanvändning 1998: Hos yngre barn (_10 år) har

flickor en signifikant högre användning 1998. Hos vuxna finns en högre

hjälmanvändning hos kvinnor bland dem som cyklar till arbetet. På allmänna

cykelstråk märks ingen sådan skillnad. Bland äldre cyklister har också kvinnor

en klart högre användning än män.

Skillnader i hjälmanvändning mellan olika ortstorlekar 1998: Signifikant
skillnad mellan ortstorlekar finns hos alla cyklistkategorier. För yngre barn (_10

år) är hj älmanvändningen lägre i de större orterna än i de övriga. Bland grund-

skolebarn är användningen något högre i medelstora orter medan vuxna cyk-

lister har högre användning i större än i mindre orter.
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Bilaga 1 (Sid 1)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

  

    

  

   

 

  

BOSTADSOMRADEN

Ort: Bostadsområde:

Datum: Tid:

Väder: CI Regn Cl Uppehåll CI Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

hockey-
Cykethalm hjälm

Pojkar

0-10 år

Flickor

 

     
65 år Män

och

      

äldre

Kvinnor
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Bilaga 1 (Sid 2)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

      

 

      

 

 

  

GRUNDSKOLOR

Ort: Skola:

Datum: Tid:

Väder: Cl Regn Cl Uppehåll EI Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

Ålder Kön

P

6-12 år

(Lågst./

mellanst.) Sa: Sa:

Fl

Sa: Sa:

P

13-15 år

(HÖg- Sa: [Saz

stadium)

Fl
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Bilaga 1 (Sid 3)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

     

ARBETSPLATSER

Ort: Arbetsplats:

Datum: Tid:

Väder: EI Regn CI Uppehåll CI Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

 

 

 

Män

  

Sa: Sa:

 

Kvinnor
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Bilaga 1 (Sid 4)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

ALLMÄNNA CYKELSTRÃK

     

Ort: Plats:

Datum: Tid:

Väder: El Regn CI Uppehåll CI Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

 

 

NEJ

 

Ålder Kön '

 

  

 

0-15

Fl

 

  

  

 

KV
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Bilaga 2

Tabell 1 Cykelhjälmsanvändning 1998 uppdelat på ort och cyklistkategori

 

 

Stockholm 72,4 116 46,7 257 26,9 835 41,2 1947 41,2 1947

Göteborg 54,7 75 65,5 110 19,0 974 18,3 3119 17,2 3053

Malmö 25,2 218 17,3 457 14,7 1258 6,8 6022 5,7 5712

Gävle 61,9 134 37,8 328 11,7 283 9,3 2289 7,6 2193

Halmstad 75,4 65 43,3 732 7,7 611 6,0 2027 4,5 1907

Helsingborg 53,4 178 53,8 377 36,2 287 56,4 328 43,4 159

Linköping 75,4 69 48,9 47 7,2 2291 10,7 1731 10,1 1714

Lund 17,0 100 16,4 391 6,0 586 5,2 1308 4,0 1213

Norrköping 46,1 76 27,3 33 20,4 240 40,4 265 37,3 212

Sundsvall 52,9 87 30,9 233 28,5 228 7,6 291 6,1 279

Umeå 60,3 116 71,3 209 22,2 883 17,5 884 15,8 736

Västerås 62,0 50 34,5 55 6,5 541 11,7 618 6,8 558

Falun 50,0 22 35,1 114 6,5 46 11,7 497 9,3 462

Kalmar 77,8 9 36,6 131 7,7 26 7,4 552 6,3 509

Kiruna 70,6 170 35,3 85 3,2 63 20,4 398 4,3 257

Kristianstad 38,6 44 12,8 94 10,8 148 14,7 387 4,5 310

Motala 34,5 29 31,2 138 1,0 390 9,1 198 5,4 167

Nyköping 66,1 59 8,9 56 4,8 83 6,5 725 5,0 623

Skövde 28,0 75 29,2 96 13,7 95 12,4 403 10,6 358

Västervik 66,7 30 15,2 396 1,8 113 6,1 510 3,4 415

       

ö k"|d
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Bilaga 3 (sid 1)

Cykelhjälmsanvändning 1998 per ort och mätplats

IF____BOSTADSOMRADEN(Barn upp till 10 år) ||

 

Stockholm

Drakenberg
Dalen

HSkarpnäcksfältet

Göteborg
Gårdssten
Grevegården
Skintebo

 

Malmö

Oxie

Lindeborg

BunkeHo

 

Gävle
Sö Bomhus
Andersberg

 

Halmstad

Vallås
F

Helsingborg
Rosengården

Elineberg

  

Linköping

Lambohov

Vidingsjö

Lund
Klostergården

Norrköping

Rambodal

:(lockaretor et
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26,3
40,0

24,4
24,6

     

19 20,0
5 25,0

86 18,4
69 18,8

          

  

  

   

100,0

62,5

33,3
100,0

 

32,4
29,7  
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førts. ....................................................................................................................................................................................................
Sundsvall

Granloholm

Nacksta

Umeå

Mariedal/Marieberg 62,4 101 61,7 60 63,4 41

Carlshem 46,7 15 55,6 9 33,3 6

Västerås

Råby 45,2 31 33,3 15 56,3 16

Önsta 89,5 19 90,0 10 88,9 9

Falun

SIätta-Herrhagen 50,0 22 50,0 16 50,0 6

Kalmar

Smedby 77,8 9 80,0 5 75,0 4

Kiruna

Lombolo 70,6 170 60,2 98 84,7 72

Kristianstad

Gamlegården 38,6 44 39,4 33 36,4 11

Motala

Charlottenborg 34,5 29 31,6 19 40,0 10

Nyköping

Arnö 66,1 59 62,9 35 70,8 24

Skövde

Sö. Ryd 28,0 75 18,0 50 48,0 25

Västervik

Yttre Brevik 66,7 30 64,3 14 68,8 16

Örnsköldsvik

Vallhalla/Sörliden 100,0 13 100,0 5 100,0 8
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Stockholm

Gärdesskolan
_.'Bergholmsskolan

 

Göteborg
Dalaskolan

Bjurslättskolan

kpâve'undsskolan ,.

 

Malmö
Sofielundsskolan

Kirsebergsskolan

Blankebäckssk.

Oxievångsskolan

Gävle

Stiglundsskolan

§0|ängsskolan

Halmstad

Hallägraskolan/

Klockargårdssk
Vallås skola

Helsingborg
Fredriksdal

Elinebergsskclan

Linköping
Tornhagsskolan

Lund

Järnåkraskolan

F I k l
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Hässelby/Villastad sk.

 

 

48,9

23,1

 

Bilaga 3 (sid 3)

507

225

70

307

47

216

 

'I GRUNDSKOLOR

46,9 49

45,5 55

39,1 64

38,9 262

62,4 133

28

172

 

66,7 15

23,0

  

  

54,5
51,1
54,5

86,5

   

11
45
33

  

  

  

245

92

 

42
135

 

32

129

  

  



Bilaga 3 (sid 4)

 

förts.
Norrköping

Djäkneparkssk. 27,3 33 39,1 23 0,0 10
Ektor ssk -

 

  

  

  
Sundsvall

Bergsåkers sk. 37,5 128 29,9 77 49,0 51

ml-lagaskolan
  

   

Umeå

Hagaskolan 91,9 124 86,0 57 97,0 67

Kolbäcksskolan

   

  

Västerås

Lillhagaskolan 75,0 16 62,5 8 87,5 8

.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . ,. . ä

Falun

Hällsinggårdssk 35,1 114 36,9 65 32,7 49

Kalmar

Bergaviksskolan 36,6 131 29,0 62 43,5 69

Kiruna

Bolagsskolan 35,3 85 39,0 59 26,9 26

Kristianstad

Gustav Hellstr. sk 30,0 25,0 40,0

     

  

  

Motala

Södra skolan 31,2 138 36,0 89 22,4 49

Nyköping

Oppebyskolan 8,9 56 10,3 29 7,4 27

Skövde

Rydskolan 29,2 96 28,1 57 30,8 39

Västervik
Norra Högstadiet 1,8 280 2,1 144 1,5 136

M b k I

Örnsköldsvik
Angetskolan 56,7 127 55,6 72 58,2 55
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Bilaga 3 (sid 5)

H ARBETSPLATSER

 

 

Stockholm

Garnision 21,8 234 20,4 108 23,0 126

KTH 22,6 301 21,0 195 25,5 106

  

   

  

  

  

     

Göteborg
Volvo 52,9 85 54,2 72 46,2 13
SKF 27,8 335 28,1 203 27,3 132

___Chalmers

Malmö

Sydkraft 27,9 129 27,7 83 28,3 46

Sjukhuset 12,5 1040 12,3 448 12,7 592

l<ocku ms

 

Gävle

Lantmäteriverken 10,9 119 10,9 55 10,9 64

k   

 

Halmstad

Länssjukhuset 12,1 190 10,6 66 12,9 124

_lrarsfrid 5,7 421 2,5 244 10,2 177

Helsingborg
Boliden Kemi 36,4 176 34,8 115 39,3 61

ifdlers Asea

 

Linköping

SAAB 13,9 981 12,6 746 17,9 235

ålänivsrsitetetw 2,2 1310 20 928 26 382

 

Lund

Högskoleomr

.Åkerlund & Rausing
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forts.

Norrköping
Ericsson

VFl.DU?Yl§J.llKh.-,

 

 

Sundsva"

Sundsv. sjukh. 33,1 154 77,8 9 30,3 145

rtviken

 

Umeå

Hissjövägen

,.l-asêêf?ii§i?êçi$?n..._

Västerås

Mimerkontoret 8,7 138 6,8 74

finnslätten

  

  

 

   

     

Falun

Saab-Scania 6,5 46 5,6 36 10,0 10

Kalmar

Volvo 7,7 26 9,5 21 0,0 5

Kiruna

LKAB 3,2 63 0,0 43 10,0 20

Kristianstad

Centralsjukh. 10,8 148 12,8 39 10,1 109

Motala

Electrolux 1,0 390 0,7 303 2,3 87

Nyköping
Lasarettet 4,8 83 0,0 18 6,2 65

Skövde

Volvo 13,7 95 12,7 71 16,7 24

Västervik

Electrolux 1,8 113 1,5 67 2,2 46

Örnsköldsvik
Modo 23,2 82 18,6 59 34,8 23
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IFÃ'EEMÃNNÃ'CVKEESTR'ÃKjI

 

  

 

Stockholm
Roslagsväg en 44,0 225 48,6 138 36,8 87 44,0 225 48,6 138 36,8 87
Tranebergsbron 48,5 476 53,4 326 38,0 150 48,5 476 53,4 326 38,0 150
Munkbron 41,0 1028 43,9 567 37,3 461 41,0 1028 43,9 567 37,3 461
Västerbron 23,9 218 18,0 133 32,9 85 23,9 218 18,0 133 32,9 85

Göteborg
Göta Älvsbron 25,4 607 24,5 424 27,3 183 23,8 580 24,5 416 22,0 164
Linnég/Landsvägsg 13,3 609 15,3 300 1 1,3 309 11,1 587 13,2 287 9,0 300
Delsjövägen 27,0 397 24,0 225 30,8 172 25,1 383 22,1 217 28,9 166
Vasagatan  

 

   

 

 

  

Malmö

Södervärnsstråket 7,8 1860 7,3 781 8,2 1079 6,8 5,8 760 7,5 1042

Fågelbacksstråket 5,8 1426 6,6 700 5,1 726 5,2 5,6 675 4,8 71 1

Kaptensgatan 2289 1097 1 192 4,8 4,3 1009 5,2 1 124

       

.Sö _Bu_ll.tqftâvä9sn..  

  

Gävle

Drottningbron 10 7 1031 9,6 511 11,7 520 9,0 992 7,4 489 10,5 503

Rådhustorget

Halmstad

Österbro 4,3 1478 2,9 746 5,7 732 2,9 1391 1,5 689 4,4 702

sl d /S" 01

       

  

 

   
  

  

  
Helsingborg
Viskstråket 53,8 173 41,5 82 64,8 91

;..chparmöllegatan . A . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . , . . , . . , . . V . . . . . . . . . . . . . , A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . , . , . , . . . . . . . , . . , . , . . . . . . . . , . . . . . . . , . v . N . , . . . . . . . . . . . . . , V . . A . , ..

Linköping
KIosterg/Drottningg 11,1 931 9,8 386 11,9 545 10,2 919 8,7 381 11,3 538
'_Hunnebergsg/Ostgötag 1  

  

 

Lund
tLiIIa Fiskaregatan
     

  

  

Norrköping
Vasaparken 43,0 186 42,3 71 43,5 115 41,9 148 40,4 52 42,7 96
Bergsbron

 

Sundsvall
Granlo-Granloholm
'.Heffnersvägen

140 6,5 92
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forts.

Umeå
Nygatan
B

Västerås
Cityringen/Bondeg.
C. .

Falun
Myntgatan

  

  

  

  

  

 

   

   

  Kalmar
Rifa gång/cykel
F .

 

    

   

Kiruna

Adolf Hedinsv/

Hjalmar Lundboholmsv
Lombolo-/Österleden  

  

  

 

Kristianstad

Näsbychaussen
Prästallén

   

    

Motala

Ostermalmsgatan
Brunnviksallén

      

Nyköping
Trosav/Lennings väg

br

        

Skövde
Falköpingsvägen

      

   

   

  

Västervik
S:ta Gertruds väg
A ,

       

  

  

       

Örnsköldsvik
Cykelbana (E4zan) 20

M " 16
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Bilaga 4 (sid 1)

Tabellunderlag för statistiska analyser

Tabell 1. Förändring i hjälmanvändning från 1997 till 1998. Chi-två test m.a.p kön.

 

 

Barn: (- 10 år)

     

Pojkar 52,1 1235 50,1 989 0,88 1 NS

Flickor 58,6 865 56,4 746 0,69 1 NS

Totalt 54,8 2100 52,8 1735 1,47 1 NS

Barn: (Grundsk)1

Pojkar 32,1 2896 36,9 2303 10,32 1 <.01

Flickor 36,8 2560 35,6 2022 0,78 1 NS

Totalt 34,3 5456 36,3 4325 2,90 1 NS

Vuxna: (Arb.pl.)

Män 10,8 6377 12,3 5851 6,02 1 NS

Kvinnor 12,2 4900 16,0 4212 25,64 1 <.01

Totalt 11,4 11277 13,8 10063 26,85 1 <.01

Allm. Cykelstråk

Män/Pojkar 11,4 14978 13,6 12243 28,09 1 <.01

Kvinnor/Flickor 11,1 15425 13,4 12350 33,81 1 <.01

Totalt 11,2 30403 13,5 24593 62,05 1 <.01

 

Tabell 2. Förändring i hjälmanvändning från 1997 till 1998. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 

Barn: (- 10 år)

     

Större ort 51,1 503 44,0 409 4,26 1 NS

Medelstor ort 58,2 1104 54,6 875 2,33 1 NS

Mindre ort 51,1 493 57,2 451 3,28 1 NS

Barn: (Grundsk)1

Större ort 31,6 949 36,7 683 4,46 1 NS

Medelstor ort 38,7 2877 40,7 2405 2,17 1 NS

Mindre ort 28,0 1630 27,3 1237 0,12 1 NS

Vuxna: (Arb.pl.)

Större ort 17,8 3060 19,4 3067 2,35 1 NS

Medelstor ort 9,7 7054 12,3 5950 21,50 1 <.01

Mindre ort 5,2 1163 6,2 1046 0,96 1 NS

Allm. Cykelstråk

Större ort 15,1 11614 16,1 11088 3,70 1 NS

Medelstor ort 8,5 13300 11,6 9741 59,76 1 <.01

Mindre ort 9,7 5489 10,7 3764 2,35 1 NS

 

1En skola 1997 och en skola 1998 har exkluderats för att uppnåjämförbarhet mellan mätningarna.
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Tabell 3. Hjälmanvändning 1998. Chi-två test m.a.p kön

 

 

  

Barn: (- 10 år)

Pojkar 50,1 989 1

Flickor 56,4 746 <.01

Barn: (Grundsk) 0,49

Pojkar 36,1 2376 1

Flickor 35,0 2090 NS

Vuxna: (Arb.pl.) 27,87

Män 12,3 5851 1

Kvinnor 16,0 4212 <.01

Vuxna: (Cykelst.) 0,52

Män 11,7 1 1256 1

Kvinnor 1 1,4 1 1592 NS

   

Tabell 4. Hjälmanvändning 1998. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 

Barn: (- 10 år)

Större ort 44,0 409 17,37

Medelstor ort 54,6 875 2

Mindre ort 57,2 451 <.01

Barn: (Grundsk)

Större ort 32,9 824 67,42

Medelstor ort 40,7 2405 2

Mindre ort 27,3 1237 <.01

Vuxna: (Arb.pl.)

Större ort 19,4 3067 143,41

Medelstor ort 12,3 5950 2

Mindre ort 6,2 1046 <.01

Vuxna: (Cykelst.)

Större ort 15,4 10712 308,45

Medelstor ort 8,8 8971 2

Mindre ort 6,3 3165 <.01
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Tabell 5. Förändrad hjälmanvåndning från 1997 till 1998 hos grundskolebarn uppdelat på skolstadium.

Chi-två test (en skola 1997 och en skola 1998 har exkluderats för att nå

jämförbarhet mellan mätningarna).

 

 

Grundsk.: Totalt

Låg-/mellanstadium 56,1 2663 62,4 2089 19,05 1 <.01

Högstadium 13,5 2793 11,9 2236 2,75 1 NS

Grundsk.: Pojkar

Låg-/mellanstadium 53,0 1405 60,8 1 177 15,58 1 <.01

Högstadium 12,3 1491 11,8 1126 0,12 1 NS

Grundsk.: Flickor

Låg-/mellanstadium 59,5 1258 64,5 912 5,24 1 NS

Högstadium 14,7 1302 11,9 1110 3,96 1 NS

      

Tabell 6. Förändrad hjälmanvåndning från 1997 till 1998 hos vuxna cyklister uppdelat i två åldersgrupper.

 

 

Cyklister 16-64 år

Mån 10,4 13444 11,7 10862 10,73 1 <.01

Kvinnor 9,4 14147 11,2 11269 22,57 1 <.01

Totalt 9,9 27591 11,5 22131 31,81 1 <.01

Cyklister 65 år3 -

Mån 7,9 1641 10,7 1225 6,18 1 NS

Kvinnor 18,6 1039 18,7 914 0,01 1 NS

Totalt 12,0 2680 14,1 2139 4,49 1 NS

    

  

3En cykelstråksmåtning 1998 har exkluderats för att uppnå jämförbarhet mellan mätningarna.
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Cykelhjälmsanvändning mellan 1988 och 1998 uppdelat på enskilda mätorter
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