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SAMMANFATTNING

Sedan 1988 har VTI, på uppdrag av NTF och TSV, genomfört mätningar av

cykelhjälmsanvändningen i Sverige. Syftet är dels att skatta andelen hjälm-

användare ett visst år, dels att skatta förändringar år från år.

Mätningarna har skett genom observationer av cyklister på 21 orter i Sverige,

totalt 161 mätplatser. Samma orter och mätplatser har använts sedan starten

1988. Mätningarna har genomförts under de två första veckorna i september.

Varje plats har observerats under ca två timmar, antingen på morgonen eller

eftermiddagen.

Observationerna har utförts av personal från de lokala bilkårerna i SKBR

(Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund).

Fyra cyklistkategorier har observerats:

- Barn (-10 år)

- Barn (grundskolor)

- Vuxna (arbetsplatser)

- Allmänna cykelstråk (barn och vuxna)

Resultatet av 1991 års mätningar visar att ca 33 % av yngre barn (-10 år)

och ca 20 % av grundskolebarn använder cykelhjälm. Bland vuxna som cyklar

till arbetet samt för cyklister på allmänna cykelstråk ligger användningen på ca

4 %. Totalt sett innebär detta att användningen bland barn stagnerat mellan

1990 och 1991. En ökad användning har däremot skett bland vuxna som

cyklar till arbetet samt bland cyklister på allmänna cykelstråk.

En uppdelning av användningen på kön och ortstorlek ger dock följande, något

mer nyanserade slutsatser:

- Hjälmanvändningen stagnerar bland yngre barn (-10 år)

- Användningen ökar bland grundskolebarn i större orter, men stagnerar i de

övriga.

- Användningen ökar bland vuxna som cyklar till arbetet (gäller för män och

för större orter).

- Användningen ökar bland cyklister på allmänna cykelstråk, utom i mindre

orter.
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- Användningen är högre i större orter jämfört med de mindre och medelstora.

Ett undantag är barn (-10 år) där det inte är någon skillnad.

- Användningen bland vuxna cyklister är högre bland män än bland kvinnor.

- Användningen bland barn (-10 år) är högre bland flickor än bland pojkar.
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SUMMARY

Since 1988, the Swedish Road and Traffic Research Institute has carried out

measurements of the use of bicycle helmets in Sweden commissioned by the

National Society for Road Safety and the National Road Safety Office. The _

aim is on the one hand to estimate the proportion of helmet users a particular

year and on the other hand to estimate the changes in usage from one

year to another.

Measurements were carried out by observations of cyclists in 21 municipali-

ties in Sweden, at 161 sites of measurement in all. The same municipalities

and sites of measurement have been used since the start in 1988. Measure-

ments were carried out during the first two weeks in September. Each site

was observed for approximately two hours, either in the morning or in the

afternoon.

The observations were carried out by personnel from the local branches of

the Swedish Federation of Women's Motor Transport Corps.

Four categories of cyclists were observed:

- Children (up to 10 years),

- Children (nine-year compulsory schools),

- Adults (places of work),

- Public cycle paths (children and adults).

The results of the measurements of 1991 show that approximately 33% of

the young children (up to 10 years) and approximately 20% of the elementary

school children wore bicycle helmets. For adults cycling to and from work and

cyclists using public bicycle paths, the usage was approximately 4%. On the

whole, this means that usage among children has stagnated between 1990

and 1991. There is, however, an increase in usage among adults cycling to

and from work and among cyclists using public cycle paths.

A distribution of usage according to gender and size of municipality gives the

following more varied conclusions:

- Helmet usage stagnated among young children (up to 10 years).
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IV

- Usage increased among elementary school pupils in large municipalities, but

stagnated for the rest.

- Usage increased among adults cycling to and from work (applies to men and

large municipalities).

- Usage among cyclists on public cycle paths increased, except for small mu-

nicipalities. /

- Usage is higher in large municipalities compared with small or average mu-

nicipalities. One exception, however, is children (up to 10 years), where no

difference is observed.

- Usage among adult cyclists is higher for men than for women.

- Usage among children (up to 10 years) is higher for girls than for boys.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Sedan fyra år tillbaka har VT1I genomfört mätningar av cykelhjälmsan-

vändningen i Sverige. Mätningarna som startade 1988 har utförts på uppdrag

av NTF och TSV. Initiativet till mätningarna togs ursprungligen av NTFs tidig-

are Cykelsäkerhetsråd i samband med starten av deras cykelhjälmskampanj

"Hjälm-88" (NTF, 1988). För att kunna följa upp denna och efterföljande

hjälminsatser efterfrågades ett instrument som kunde beskriva förändringar i

hjälmanvändning år från år.

Kampanjen "Hjälm-88" liksom de efterföljande "Hjälm-89 och -90" var

speciellt inriktade på målgrupperna mindre barn, grundskolebarn samt vuxna

som cyklar till arbetet. Inriktningen mot dessa målgrupper har legat till grund

för uppläggning och val av cyklistkategorier i de mätningar som här redovisas.

Syftet med mätningarna är dels att skatta andelen hjälmanvändare ett visst

år, dels att skatta förändringar år från år.
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2 METOD

Mätning av hjälmanvändningen har skett genom observationer av cyklister på

ett urval av orter i Sverige. Följande fyra cyklistkategorier har observerats,

med uppdelning på kön inom respektive kategori:

- Barn (-10 år)

- Barn (grundskolor)

- Vuxna (arbetsplatser)

- Allmänna cykelstråk (barn och vuxna)

2.1 Mätplatser

Totalt ingår 21 orter och 161 mätplatser i den årliga mätserien. Samma orter

och platser har använts sedan starten 1988.

Vid valet av orter eftersträvades en rimlig spridning storleksmässigt och re-

gionalt. Följande orter ingår i mätserien:

- Större orter:

Stockholm, Göteborg, Malmö.

- Medelstora orter:

Gävle, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund, Norrköping, Sundsvall,

Umeå, Västerås.

- Mindre orter:

Falun, Kalmar, Kiruna, Kristianstad, Motala, Nyköping, Skövde, Västervik,

Örnsköldsvik.

I varje ort valdes enskilda mätplatser utifrån de fyra cyklistkategorier som

skulle observeras (se ovan). Valet gjordes i samråd med respektive gatukontor

och fördelades på följande kategorier av platser. Bostadsområden (barn -10

år), Grundskolor (grundskolebarn), Arbetsplatser (vuxna som cyklar till jobbet)

samt Allmänna cykelstråk (blandad cyklistgrupp).

Ett generellt kriterium för valet av mätplatser var att de skulle ha en hög

frekvens av cyklister. I övrigt eftersträvades variation inom samma typ av

plats, tex för grundskolor varierades upptagningsområden och belägenhet

(centralt-icke centralt), för arbetsplatser varierades inriktningen (kontor-
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industri), för allmänna cykelstråk varierades trafikmiljön (cykelbana-väg/gata)

och för bostadsområden varierades typ av bebyggelse (hyreshus-blandad be-

byggelse).

Ju större ort desto fler platser valdes inom varje kategori. Av tabellen nedan

framgår antal platser inom de olika kategorierna uppdelat på ortstorlek.

Tabell 1 Antal mätplatser uppdelat på typ av mätplats och ortstorlek

 

 

 

  

 

  
 

2.2 Observationernas genomförande

Det praktiska genomförandet av observationerna har utförts av personal från

de lokala bilkårerna i SKBR (Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund). En kon-

taktperson från bilkåren i respektive ort har ansvarat för att observationerna

utförts enligt givna instruktioner.

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

Varje plats observeras på en vardag under ca 2 timmar, antingen på morg-

onen eller eftermiddagen. Ett undantag är observationerna i bostadsområden

(barn -10 år) som utöver vardagsmätningen kompletterats med en

lördagsmätning för att öka antal observationer. Mätningarna har fördelats

jämnt över de två veckorna enligt ett i förväg uppgjort mätschema. Om någon

mätning inte kunnat genomföras som planerat har den utförts någon annan

dag, men under samma tidpunkter som planerat.

Vid varje observation noteras hjälminnehav och kön. Vid allmänna cykelstråk

noteras också om cyklisterna är vuxna (över 15 år) eller barn/ungdomar. Not-

eringarna görs på speciella observationsprotokoll (se bilaga 1). Vid varje typ

av mätplats sker observationerna enligt följande instruktioner:
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- Bostadsområden:

Endast cyklande barn upp till ca 10 år. (Vuxna och ungdomar räknas alltså

inte). Barnen fördelas på Pojkar/Flickor samt Med/Utan cykelhjälm

(ishockeyhjälm noteras separat). Observatören förflyttar sig runt i bostads-

området och försöker på så sätt täcka av så mycket som möjligt av om- -

rådets gårdar, lekplatser, cykelbanor etc.

- Grundskolor:

Endast cyklande elever på väg till eller ifrån skolan. Cyklisterna fördelas på

Pojkar/Flickor samt Med/Utan cykelhjälm. Observatören står vid samma

plats hela tiden.

- Arbetsplatser:

Endast vuxna cyklister på väg till eller ifrån arbetsplatsen observeras. Cyklis-

terna fördelas på Män/Kvinnor samt Med/Utan cykelhjälm. Observatören står

vid samma plats hela tiden.

- Allmänna cykelstråk:

Samtliga cyklister som passerar observationsplatsen registreras. Cyklisterna

fördelas på Kön, Med/Utan cykelhjälm samt Vuxen eller Barn/Ungdom. (Alla

som bedöms vara över 15 år räknas som vuxna). Observatören står vid

samma plats hela tiden.

För ytterligare information kring studiens genomförande hänvisas till Wirén

(1991).

2.3 Analyser

För att avgöra om en skillnad i hjälmanvändning är statistiskt säkerställd har

genomgående använts sk X2 -test (Siegel, Castellan, 1988). En signifikansnivå

på 1% har valts, vilket innebär att en skillnad föreligger med 99% säkerhet.

Denna förhållandevis strikta gräns har valts eftersom relativt många tester

görs.
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3 RESULTAT

De resultat som redovisas nedan utgör en sammanslagning av mätningarna i

samtliga 21 orter. Hjälmanvändningen redovisas dels totalt, dels uppdelat på

kön och ortstorlek. Mer detaljerade resultat från 1991 års mätningar (uppdelat .

på orter/mätplatser) redovisas i bilaga 2 och 3. Underlag till de signi-

fikanstester som gjorts redovisas i bilaga 4. För detaljerade resultat från tidi-

gare års mätningar hänvisas till Wirén (1991).

3.1 Förändring i hjälmanvändning sedan förra mätningen

Av figur 1 kan man se att den totala användningen för barn ökade mellan

1988 och 1990, från ca 20 till 35% för de yngre, och från ca 5 till 21% för

grundskolebarn. Däremot har det i båda grupper skett en stagnation mellan

1990 och 1991.

Användningen hos vuxna som cyklar till jobbet samt hos cyklister på allmänna

cykelstråk ligger på en mycket lägre nivå jämfört med barnen. Användningen

har däremot ökat signifikant för båda grupper mellan 1990 och 1991 och

ligger nu på ca 4%. (I kategorin allmänna cykelstråk enligt figur 1 ingår både

vuxna och barn, men fr.o.m 1991 års mätning finns möjlighet att få ett

separat mått för vuxna, vilket ger en användning på 3,2%.)

 

 

Barn: (-10 år) Vuxna: (Arbetsplatser) *

Barn: (Grundskola) MM Allmänna cykelstråk *
  

 50

 

      

 

Figur Total cykelhjälmsanvändning 1988 - 1991. (* = signifikant för-

ändring mellan 1990 och 1991).
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En uppdelning av hjälmanvändningen på kön och ortstorlek har också skett för

att se om tendenserna från den totala jämförelsen kvarstår.

I figur 2 redovisas användningen uppdelat på kön, och man ser då att anv-

ändningen hos barn stagnerar mellan 1990 och 1991 hos både pojkar och

flickor. Likaså har båda könen ökat sin användning på allmänna cykelstråk. För

vuxna som cyklar till arbetet är det dock endast männen som signifikant ökat

sin användning jämfört med 1990.

%
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1988 1989 1990 1991 1988 1989 1990 1991

Figur _2 Cykelhjälmsanvändning 1988 - 1991 uppdelat på kön. (* = signi-

fikant förändring mellan 1990 och 1991).

I figur 3 redovisas användningen uppdelat på ortstorlek, vilket visar att stagn-

ationen mellan 1990 och 1991 för barn upp till 10 år gäller oavsett

ortstorlek. (Visserligen finns en tendens till ökning bland de mindre orterna,

men den är inte signifikant). För barn i grundskolor ökar däremot

användningen kraftigt i de större orterna (från ca 23 till ca 35%) medan den

är oförändrad i de övriga.
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För vuxna som cyklar till arbetet finns en tendens till ökad användning mellan

1990 och 1991 oavsett ortstorlek, men det är endast i de större orterna som

ökningen är signifikant (från ca 6 till ca 9%). För cyklister på allmänna

cykelstråk är användningen oförändrad i mindre orter 1990-1991, medan den

ökar i de övriga.
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Figur Cykelhjälmsanvändning 1988 - 1991 uppdelat på ortstorlek.

(* = signifikant förändring mellan 1990 och 1991).

3.2 . Hjälmanvändning 1991 uppdelat på kön och ortstorlek

Hittills har resultaten enbart gällt förändringar i användning mellan 1990 och

1991. Man kan också göra en direkt jämförelse mellan kön och ortstorlekar

utifrån 1991 års mätning.

| figur 4 redovisas hjälmanvändningen uppdelat på kön, vilket visar att anv-

ändningen är högre hos flickor än hos pojkar bland barn upp till 10 år. Bland

grundskolebarnen finns däremot ingen skillnad. Hos vuxna cyklister är det
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dock männen som använder hjälm i något högre grad. (OBS! I figur 4 avser

kategorin allmänna cykelstråk endast vuxna).

 
[m Män/Pojkar Kvinnor/Flickor]

 50

     

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

Figur

4

Cykelhjälmsanvändning 1991 uppdelat på kön. (* = signifikant skill-

nad).

Av figur 5 framgår att hjälmanvändningen är betydligt högre i större orter jäm-

fört med mindre och medelstora. Detta gäller för samtliga cyklistkategorier

utom för barn upp till 10 år. Bland yngre barn (-10 år) finns visserligen en

tendens till högre användning i mindre orter, men skillnaden är inte signifikant.

 
2 Större ort Medelstor ort Mindre ort __|

 

 

 50

         

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

Figur 5 Cykelhjälmsanvändning 1991 uppdelat på ortstorlek. (* = signifikant

skillnad).
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& DISKUSSION

Innan resultatet kommenteras bör nämnas att en studie av detta slag har

vissa begränsningar vad gäller generaliserbarhet, vilket innebär att resultatet

inte är representativt för alla orter i Sverige. Detta skulle i princip ha krävt ett .

slumpmässigt urval från samtliga cyklister i Sverige, något som inte varit

möjligt att genomföra. Likaså gäller inte resultatet för landsbygd eller orter

under 20 000 invånare.

Det finns också begränsningar vad gäller tolkning av mätresultat för enskilda

orter och mätplatser eftersom studien dels inte gör anspråk på att vara

heltäckande för en enskild ort, dels att slumpen kan ha större inverkan på så-

dana enskilda mätningar eftersom observationerna där är färre än vid en

sammanslagning. I vissa fall är dock skillnaderna så pass stora att det knapp-

ast kan förklaras av enbart slumpen, speciellt gäller det om man jämför olika

orter (bilaga 2). Ett exempel är Stockholm som har en mycket högre använd-

ning än övriga orter vad gäller vuxna cyklister, vilket också stöds av gatukont-

orets egna mätningar som sker i juni varje år (Berggren, 1991). Ett annat exe-

mpel är Kristianstad, som har den högsta användningen vad gäller kategorin

arbetsplatser, i detta fallet ett sjukhus.

En annan begränsning gäller användningen bland grundskolebarn. Resultatet

gäller alla tre stadierna, men eftersom användningen i allmänhet sjunker med

ökat stadium skulle det vara intressant att göra en sådan uppdelning. Men

tyvärr är detta inte möjligt med nuvarande uppläggning eftersom det på de

flesta skolor som ingår i mätningarna finns alla tre stadier. Det är endast fem

av skolorna som är rena högstadieskolor, vilket är för få för att en jämförelse

skall bli meningsfull. Användningen på dessa fem skolor ligger på ca 1-2 %,

vilket ger en indikation på mycket låg användning bland högstadiebarn.

Trotå ovanstående begränsningar bör föreliggande studie ändå vara ett

användbart instrument för att kunna se om hjälmanvändningen förändras för

olika cyklistkategorier. En viktig faktor i sammanhanget är dock om vädret

varierat mellan mättillfällena. En jämförelse mellan observatörernas väder-

noteringar visar emellertid att det varit ungefär samma väderförhållanden und-

er mätperioderna 1990 och 1991. Det tycks visserligen ha blåst lite mer och

regnat lite mindre 1991, men skillnaden är relativt liten.
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Resultatet från årets undersökning visar att de vuxnas hjälmanvändning fort-

farande är låg. Detta stämmer också ganska väl med den enkätundersökning

som TSV låtit göra sedan början av 1980-talet (TSV, 1989, Lekander, 1992).

Enligt enkäten använder ca 3% av de vuxna hjälm vid minst 1 av 4 resor,

vilket stämmer ganska bra med observationsmätningarna. Däremot uppges ca -

90% av barnen använda hjälm, vilket är mycket högre än vad observationerna

visar. Skillnaden beror dock troligtvis på att man frågat föräldrarna om barn-

ens användning, och då finns alltid en risk för överskattning.

Av 1991 års observationsstudie kan man slutligen konstatera att hjäl-

manvändningen hos barn stagnerat mellan 1990 och 1991. Hos vuxna som

cyklar till arbetet har däremot andelen hjälmanvändare ökat. Detta gäller även

för cyklister på allmänna cykelstråk, som till största delen också utgörs av

vuxna cyklister (1991 utgjorde vuxna ca 90% av cyklisterna på allmänna

cykelstråk). Efter en uppdelning av användningen på kön och ortstorlek blir

dock resultatet något mer nyanserat, vilket leder till följande slutsatser av

1991 års hjälmräkning:

- Hjälmanvändningen stagnerar bland yngre barn (-10 år).

- Användningen ökar bland grundskolebarn i större orter, men stagnerar i de

övriga.

- Användningen ökar bland vuxna som cyklar till arbetet (gäller för män och

för större orter).

- Användningen ökar bland cyklister på allmänna cykelstråk, utom i mindre or-

ter.

- Användningen är högre i större orter jämfört med de mindre och medelstora.

Ett undantag är barn (-10 år) där det inte är någon skillnad.

- Användningen bland vuxna cyklister är högre bland män än bland kvinnor.

- Användningen bland barn (-10 år) är högre bland flickor än bland pojkar.
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OBSERVATIONSPROTOKOLL - BOSTADSOMRÅDEN
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Pojkar Flickor Pojkar Flickor

Summa : Summa : S :a 5 :a
          

U T A N H J Ä L M

 



Bilaga 1 (sid 2)

OBSERVATIONSPROTOKOLL - GRUNDSKOLOR
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M E D H J Ä L M

 

 

 

    

 

 

Pojkar Flickor

Summa : Summa :

U T A N H J Ä L M

Pojkar Flickor
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OBSERVATITIONSPROTOKOLL - ARBETSPLATSER
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M E D H J Ä L M

 
Män Kvinnor

 

 

Summa : Summa :
    

 

U T A N H J Ä L M

 
Män Kvinnor

 

 

Summa : Summa :
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OBSERVATIONSPROTOKOLL - ALLMÄNNA CYKELSTRÅK

OKE 3 & & & w ak w k a a e # 6 8 8 % & 6 6 6 Plats:... . v v e v e e e e e e e e .o
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Väderlek:....... . . . v v.. e 0

Observatör: ...... .. . + . ..r

 

M E D H J Ä L M

 

 

 

 

VUXNA (ÖVER 15 ÅR) BARN/UNGDOM (-15 år)

Män Kvinnor Pojkar Flickor

Summa : Summa : S:a S:a
        

 

U T A N H J Ä L M

  

VUXNA (ÖVER 15 ÅR) BARN/UNGDOM (-15 år)

 

Män Kvinnor Pojkar Flickor

 

 

Summa : Summa : S :a 5 :a
           



Bilaga 2

Cykelhjälmsanvändning 1991 uppdelat på ort och cyklistkategori

 

 

 

 

Stockholm 31,4 175] 38,8 219] 12,6 760] 19,8 1462] 19,3 1438

Göteborg 28,9 180] 35,9 273] 10,1 593 6,3 1994 5,8 1920

Malmö 34,5 145 3,4 29 4,9 863 3,6 3150 2,5 2868

Gävle 47,2 1441 6,8 2641 0,4 688) 1,7 14661 0,7 13868

Halmstad 17,8 231 - -/ 105] 2,6 1895] 0,7 1368

Helsingborg 35,5 141] 28,7 572] 1,3 8771 1,9 7881 1,0 678

Linköping 45,9 85| 13,7 95| 0,9 2,3 21791 21 2166

Lund 94 149] 26,4 397 0,7 674 4,9 184 34 176

Norrköping 46,2 158] 5,4 276] 3,8 2621 241 1141 0,6 1039

Sundsvall 27,0 126] 14,4 402] 4,0 301] 2,9 3873] 2,0 351

Umeå 15,2 231 * = 4,4 791 5,3 436 3,5 423

Västerås 71,6 141 3,9 232 4,6 702 1,2 2026 0,5 1832

Falun 64,3 42/ 24,5 98 4,7 54 7,8 770 4,7 593

Kalmar 36,7 491 25,9 108 2,9 103 1,8 1362 0,5 1290

Kiruna 51,6 31 0,9 215 0,0 99 4,5 352 0,9 215

Kristianstad 29,2 137 4,7 2791 15,7 140 5,6 414 2,1 333

Motala 46,3 41 50,0 22 0,0 68 4,0 278 2,2 228

Nyköping 71,9 32/ 49,5 111 2,9 347 2,8 971 1,6 885

Skövde 20,2 89| 32,2 118 4,8 168 3,1 367 2,4 425

Västervik 36,1 36| 15,3 439 0,0 114 4,0 529 0,0 376

Örnsköldsvik|0,0_15] 41,6 250] 26 38) 3,8 156] 3,5 143
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Cykelhjälmsanvändning 1991 per ort och mätplats

 
||____BOSTADSOMRÄDEN (Barn upp till 10 år) __|

 

 
Stockholm

Drakenberg

Dalen

Göteborg

Gårdssten

Grevegården

Skintebo

Gävle

Helsingborg

Rosengården

Linköping

Lambohov

Vidingsjö

 

Lund

Norrköping

Rambodal

Klockaretorpet

 

        

13,3 30 8,3 24 33,3 6

24,1 108 19,7 76 34,4 32

     



 
Sundsvall

Granloholm

Nacksta

Umeå

Mariedal/Marieberg

Carlshem
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Falun

Slätta-Herrhagen 64,3 42 66,7 27 60,0 15

Kalmar

Smedby 36,7 49 37,9 29 35,0 20

Kiruna

Lombolo 51,6 31 33,3 18 76,9 13

Kristianstad

Gamlegården 29,2 137 28,6 77 30,0 60

Motala

Charlottenborg 46,3 41 34,5 29 75,0 12

Nyköping

Arnö 71,9 32 64,7 17 80,0 15

Skövde

Sö. Ryd 29,2 89 25,4 63 38,5 26

Västervik

Yttre Brevik 36,1 36 30,8 26 50,0 10

Örnsköldsvik

Vallhalla/Sörliden 0,0 15 0,0 10 0,0 5
  



 
Stockholm

Hässelby/Villastad sk.

Gärdesskolan

Bergholmsskolan

Totalt

Göteborg

Dalaskolan

Bjurslättskolan

Malmö

Sofielundsskolan

Kirsebergsskolan

Blankebäckssk.

Gävle

Halmstad

Hallägrask/Klockargårdssk

Vallås skola

Helsingborg

Fredriksdalsskolan

Elinebergsskolan

Linköping

Kungsbergsskolan

Lund

Järnåkraskolan

Fågelskolan

  

Bilaga 3 (sid 3)

"GRUNDSKOLOR ||

  

 

   

       

  



forts.

Norrköping

Djäkneparkssk.

 

Sundsvall

Bergsåkers sk.

Hagaskolan

 

Umeå

Hagaskolan

Kolbäcksskolan

Västerås

Lillhagaskolan

Hagaskolan

Nybyggeskolan

 

Falun

Hällsinggårdssk

Kalmar

Bergaviksskolan

Kiruna

Bolagsskolan

Kristianstad

Gustav Hellstr. sk

Nosabyskolan

 

Motala

Södra skolan

Nyköping

Oppebyskolan

Skövde

Rydskolan

Västervik

Norra Högstadiet

Marieborgsskolan

 

Örnsköldsvik

Krokstaskolan

  

25,9
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108

215

 

30,0

 

  

20,8
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"ARBETSPLATSER "

 

 
Stockholm
Garnision 111 27 17,6 17 0,0 10

KTH 9,5 380 11,2 241 6,5 139

Karolmska [161 _____353|__ 21,3 .11A ____184

 

Göteborg
Volvo 50,0 10 55,6 0,0 1
SKF 10,8 176 9,8 12,2 74
Chalmers __98. 407]___ 11,4 5,0 161

 

Malmö
Sydkraft 0,0 54 0,0 31 0,0 23
Sjukhuset 5,8 642 6,4 299 5,2 343
Kockums 830___167/__ ___ 129 0,0 38

 

Gävle
Lantmäteriverken 0,6 505 0,5 213 0,7 292
Korsnäsverken 0,0 183] 0,0 160] 0,0 23

 

Halmstad
Länssjukhuset - - = - - -

Larsfnd f0,0 105]____0,0- 98| ____0,0 . 47

 

Helsingborg
Boliden Kemi 1,8 222 1,3 159 3,2 63
_AllersAsea 0,6 155] 1,0 102] 0,0 53

 

Linköping

SAAB 0 1,2 1757 1,1 1367 1,5 390

UmverSItetet 20 0,5 1435] _ 0,6 1005] 0,2 - 430

 

Lund

Högskoleomr 0,5 591 1,0 288 0,0 303

Åkerlund & Rausing 2,4 831 _ 4,9 41 0,0 42

     

 

 



 

forts.

Norrköping

Ericsson

Vrinnevisjukh.

 

Totalt-

Sundsvall

Sundsv. sjukh.
Ortviken

 

Umeå

Hissjövägen

Lassarettsbacken

 

Västerås

Mimerkontoret

Finnslätten

Falun
Saab-Scania

Kalmar

Volvo

Kiruna

LKAB

Kristianstad

Centralsjukh.

Motala

Electrolux

Nyköping

Lasarettet

Skövde

Volvo

Västervik

Electrolux

Örnsköldsvik

Modo  

2,9

0,0

15,7

Oyo

2,9

4,8

0,0

2,6

103

99

140

347

168

114
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3,6
S4

0,0
20

0.0
47

5,1
SS

O'O
72

 
3,1

92

    

0,0

0,0

9,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

19

78

21

249

38

42
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| _ALLMÄNNA CYKELSTRÅK |

 

 
Stockholm

Roslagsvägen

Tranebergsbron

Munkbron

Västerbron

Göteborg

Göta Älvsbron

Linnég/Landsvägsg

Delsjövägen

Vasagatan
Totalt:

Malmö

Södervärnsstråket

Fågelbacksstråket

Kaptensgatan

Sö Bulltoftavägen

Drottningbron

Rådhustorget

Halmstad

Österbro

Helsingborg

Viskstråket

Linköping

Klosterg/Drottningg

Lilla Fiskaregatan

Universitetsbiblioteket

Totalt:

Norrköping

Sundsvall

Granlo-Granloholm 2,8
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forts.

Umeå

Nygatan

Bryggarg/Gamla bron

  

     

Västerås

Cityringen/Bondeg.

Cityrmgen/Kopparbergsv

  

 

Falun

Myntgatan

Trotzgatan (Rv.

    

60)
  

Kalmar

Rifa gång/cykel 1,8 602 1,9 366 1,7 236 0,7 583 0,8 353 04 230

Frediksskans s 0 760] _ 22 415] 2014 245]204 707] 205 983) 002 324

 

Kiruna

Adolf Hedinsv/

Hjalmar Lundboholmsv 6,3 144 6,2 65 6,3 79 1,8 114 4,4 45 0,0 69

Lombol0-/Ostef'9den ___208]2,8 109] 40 __ 99|| 00101 0,0 47 0,0 54

 

Kristianstad
Näsbychaussen 7,3 165 8,9 90 53 75 4,9 122 7,7 65 1,8 57

Prästa'lén ) 44 ___ 2491 __ 4,8___104] __ 4,1___ 145 05 211] _12 ___ 83

 

Motala
Östermalmsgatan 4,3 184 5,4 112 2,8 72 32 155 4,3 94

Brunnviksallén ___ 32 0094] | 16 == 63)| 6,5 |-- 81]] | 0,0 == 73] | 0,0 = 45] 0,0 28

 

Nyköping
Trosav/Lennings väg 4,5 423 4,9 204 4,1 219 2,3 350 4,5 156 0,5 194

Stadsbron 1,5 ___548] 1,3 237 16 ___911]1 ___1,1 ___595| 0,9 230] 1,3 _ 305

 

Skövde
Falköpingsvägen 4,5 156 5,3 94 3,2 62 3,5 144 3,4 87 3,5 57
Mariedalsv/vallev. 2,4 291 3,2 188 o 1,0 103]] 1,8 281 0 2,2 178 1,0 103

 

Västervik
S:ta Gertruds väg 5 4 223 3,4 117 7,5 106 0,0 170 0,0 84 0,0 86
Allén/Storgatan
   

Örnsköldsvik

Cykelbana (E4:an) 29 128] 2,9 68| 1,7 6ol| 17 115] 1,6 61 1,9 54

Modovägen 10,7 28 11,8 17 9,1 11 10,7 28 11,8 17 9,1 11
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Tabellunderlag för statistiska analyser

Tabell 1. Förändring i hjälmanvändning från 1990 till 1991. Chi-två test m.a.p kön.

 

 

 

 

    

Barn: (- 10 år)

Pojkar 33,1 1523] 30,4 1464] 2,38 1 ej sign.

Flickor 37,0 1041] 38,1 914/ 0,20 1 ej sign.

Totalt 34,7 2564] 33,3 2378] 0,91 1 ej sign.

Barn: (Grundsk)

Pojkar 19,4 32851 21,1 2427] 2,30 1 ej sign.

Flickor 21,6 3171] 201 1972] 1,56 1 ej sign.

Totalt 20,5 6456| 20,6 43991 0,03 1 ej sign.

Vuxna: (Arb.på.)

Män 24 7184 4,0 61491 26,55 1 ©.01

Kvinnor 2,5 4986 3,0 4300] 1,93 1 ej sign.

Totalt 2,4 12170 3,6 10449] 29,98 1 ©.01

Allm. Cykelstråk

Män/Pojkar 3,3 13607 5,0 11668] 44,07 1 ©.01

Kvinnor/Flickor 2,5 12492 3,6 10705] 22,79 1 =0.1

Totalt 2,9 26099 4,3 22373] 65,79 1 ©.01 

Tabell 2. Förändring i hjälmanvändning från 1990 till 1991. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 

 

 

     

Barn: (- 10 år)

Större ort 35,9 488| 31,4 500] 2,00 1 ej sign.

Medelstor ort 34,4 1433] 32,3 1406 1,25 1 ej sign.

Mindre ort 34,4 643/ 38,6 4721 1,89 1 ej sign.

Totalt 34,7 25641 33,3 23781 0,91 1 ej sign.

Barn: (Grundsk)

Större ort 22,8 628/ 35,3 521/ 21,40 1 ©.01

Medelstor ort 19,7 3824| 17,1 2238] 610 1 ej sign.

Mindre ort 21,4 2004] 20,9 1640] 0,11 1 ej sign.

Totalt 20,5 64561 20,6 4399] 0,03 1 ej sign.

Vuxna: (Arb.på.)

Större ort 5,8 2308 8,9 2216] 16,31 1 ©.01

Medelstor ort 1,3 8578 1;8 7092] 6,11 1 ej sign.

Mindre ort 3,0 1284 41 1141 1,76 1 ej sign.

Totalt 24 12170 3,6 10449] 29,98 1 ©.01

Allm. Cykelstråk

Större ort 5,2 6948 8,0 6606] 41,93 1 ©.01

Medelstor ort 1,5 14436 2,2 10488] 15,72 1 ©.01

Mindre ort 3,9 4715 3,8 5279 0 1 ej sign.

Totalt 2,9 26099 4,3 22373] 65,79 1 ©.01
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Tabell 3. Hjälmanvändning 1991. Chi-två test m.a.p kön

 

 

 

Barn: (- 10 år)

Pojkar 30,4 1464] 1

Flickor 38,1 914| =©.01

Barn: (Grundsk) 0,51

Pojkar 211 2427] 1

Flickor 20,1 1972] ej sign.

Vuxna: (Arb.på.) 7,04

Män 4,0 6149] 1

Kvinnor 3,0 4300] =.01

Vuxna: (Cykelst.) 44,22

Män 41 10318] 1

Kvinnor 2,4 97971 =©.01     

Tabell 4. Hjälmanvändning 1991. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 

 

 

Barn: (- 10 år)

Större ort 31,4 500] 7,33

Medelstor ort 32,3 1406] 2

Mindre ort 38,6 4721 ej sign.

Barn: (Grundsk)

Större ort 35,3 521/ 85,98

Medelstor ort 17,1 2238] 2

Mindre ort 20,9 1640] =.01

Vuxna: (Arb.pål.)

Större ort 8,9 2216] 247,17

Medelstor ort 1,8 7092] 2

Mindre ort 41 1141] =©.01

Vuxna: (Cykelst.)

Större ort 7,4 62261] 495,08

Medelstor ort 1,2 9401 2

   Mindre ort 1,7 44881 =.01 




