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Förord

Notatet har utarbetats på uppdrag av NTF.

Målet har varit att utifrån en litteraturgenomgång exempliñera nâgra metoder att

ge vuxna motiv för att använda cykelhjälm. Genomgången visar att det finns

mycket få undersökningar inom området.

Redovisningen vänder sig till NTF-personal, som arbetar praktiskt med trañk-

säkerhetsinformation.
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Vad menar vi med en ursäkt?

Generellt skulle man kunna säga att en ursäkt är ett motiv eller en anledning att

göra något du tidigare inte tagit ställning till eller något du i annat fall inte

skulle göra.

Ursäkter (eller motiv) kan naturligtvis vara av både fysisk och psykologisk art.

Du får belöning eller bestraffning för det du gör i tex form av pengar - du vin-

ner ett pris eller får böta. Men det kan ju också vara så att du handlar på ett

visst sätt därför att du vet att andra, för dig betydelsefulla personer, förväntar

sig att du ska göra det. Vad andra tycker fungerar då som en ursäkt för att du

ska bete dig på ett visst sätt.

Några exempel från litteraturen på hur man skulle kunna motivera vuxna

att använda cykelhjälm

Man kan stoppa cyklister som har hjälm och ge dessa ett pris av "moderat"

värde t ex en lunchkupong, biobiljett, ett presentkort, en T-shirt eller en mindre

summa pengar.

Detta måste givetvis stöttas med massor av lokal, gärna även central, informa-

tion i radio och TV i kombination med massiv pressinformation. Det kan också

med fördel kombineras med rabatter på hjälmar samtidigt med information om

varför hjälmar är bra. Alla har nog trots allt inte helt förstått vilka riskerna är att

cykla utan hjälm. Hela "paketet" kan då fungera som "ursäkt" eller motiv för att

1. skaffa cykelhjälm

2. använda den.

En variation på innehållet i informationen (dvs motivet eller ursäkten) kan vara

att tillsammans med ren faktainformation också anföra motivet att man bör tänka

på sina anhöriga och vad som skulle kunna hända med dem om du skadas eller

dödas i trafiken. Hur kommer de att drabbas tex ekonomiskt, socialt, psykiskt,

dvs praktiskt av att du blir invalid för resten av livet eller om du dör?

En variant på faktainformationen - som jag anser bör finnas med, åtminstone

som en bakgrund till övrig information - kan tex vara att tala om att den vanli-



gaste cykelolyckan faktiskt är en singelolycka (9 av 10), som mycket väl kan

drabba vem som helst. För att man ska känna igen sig och identifiera sig med

situationen och slutligen ta den till sig och inse att detta även kan drabba mig

själv, är det viktigt att ta konkreta och mycket vanliga exempel, som att t ex en

matkasse kommer in i cykelhjulet eller att du kör ned i ett hål i vägbanan.

Poängtera också att allt händer så snabbt att man inte ens hinner tänka på att

göra något för att förhindra olyckan.

Vid all typ av påverkan är det viktigt att man vet vilka personer eller grupper av

personer man riktar sig till bl a för att man bättre ska kunna anpassa sin infor-

mation efter gruppens speciella förutsättningar och behov. Den fördelen kan

man utnyttja om man t ex skulle vända sig till de anställda vid ett företag, efter-

som man vet lite mer om deras gemensamma intressen. Man kan då utnyttja det

faktum att de flesta åtminstone känner igen varandra och därför har större chans

att bli uppmärksammade om de gör något. En möjlighet är att få de anställda att

själva agera som "agenter" för trafiksäkerhet, i det här fallet för att använda

hjälmar. Man kan vända sig till skyddsombuden, fackliga företrädare och i all

synnerhet till chefer, som får tjäna som förebilder och starka pätryckargrupper

för de anställda. Man kan titta på hur de anställda kommer till och från jobbet

och offentligt belöna dem som använder hjälm, tex i personaltidningen med

foto och allt. Man kan bilda "klubbar" som ger certifikat till alla medlemmar

med hjälm och ge presenter till dessa, som redovisas offentligt på anslagstavlan

eller vid personalträffar. Klubbarna kan ha egna logotyper och stickers som de-

las ut till blivande medlemmar. Man kan ordna ordentliga rabatter på hjälmar,

så att de anställda ser det som en förmån att få köpa hjälm.

Fördelarna med att offentliggöra de anställdas namn kanske även med foto eller

rent av få dem att framträda offentligt inför sin arbetskamrater är att man lättare

befäster det beteende som offentliggörs. Man har så att säga svårare att förändra

det beteende som man offentligt tagit ställning för. "Det sociala trycket" gör att

man snarare försvarar det ännu hårdare.

Litteraturen ger också tips på det vi inledningsvis kanske lite slarvigt kallade

" fysiska ursäkter", dvs motiv som kan ge en konkret belöning eller bestraffning.

Visserligen har jag i de ovan valda exemplen givit flera tips på liknande aktivite-

ter, men det finns fler:



- tipspromenader, t ex per cykel kanske med temat trafik- eller cykelsäkerhet

- demonstrationer och visning/utprovning av hjälmar

- rabatter på hjälmar för allmänheten

- filmer om hjälmar för allmänheten

_- skärmutställningar t ex på kommunens informationskontor eller på arbetsplat-

ser

- presskonferen ser

- kändisar som använder och cyklar offentligt med hjälm t ex politiker, artister

- debatter med trañksäkerhetsfolk och lokalt kända personer

TEMA-dagar i skolorna där föräldrar inbjuds.

I den enda specifika hjälmkampanjen som jag återfunnit i mitt material var inte

temat att i första hand visa på behovet av eller argumenten mot hjälmar. I

stället ville man i första hand ge en positiv uppmärksamhet för kampanjen som

sådan, för att sedan komma med argument för och emot hjälmar.

Temat var "Bli en välldädd cyklist" och för att väcka uppmärksamhet visade

man bilder på cyklister som var mycket formellt klädda (smoking) och som hade

hjälm. Därmed vann man ytterligare en poäng, nämligen att visa att det inte

spelar någon roll HUR du är klädd - hjälmen är standard när man cyklar!

Det följdes av information om varför hjälmar måste ses som standardutrustning

och varför kostnader, diskomfort och utseende INTE har någon betydelse (t ex

med olycksdata).

Argument som bemötte aspekten att hjälmen var för dyr visade att hjälmen

måste ses som en lågkostnadspremie på en försäkring mot de smärtor för livet

man får om man skadas och jämfördes med kostnader för sjukvård och medici-

ner och ett förlorat liv.

På samma sätt som nämndes ovan anspelades också på ansvaret för de närmaste

och man jämförde hjälmkostnaden med kostnaden för säkerheten hos de när-

maste.
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