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Förord

I föreliggande undersökning avrapporteras 1993 års hjälmräkning som genomförts

på uppdrag av NTF och Vägverket.

Projektledare och författare har varit Sixten Nolén som också svarat för planering

och genomförande. Eva Wirén svarade för uppläggningen av de tre första årens

mätningar (1988-1990) vilket också ligger till grund för 1993 års studie.

Ett varmt tack riktas till de medlemmar i Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksför-

bund (SKBR) som svarat för det praktiska genomförandet av observationerna.

Utan deras insats under några intensiva höstveckor skulle inte undersökningen

kunnat genomföras. Ett tack också till Hans-Yngve Berg, Mona Grund och Ann-

Sofie Senneberg (VTT) som hjälpt till med de observationer som genomförts i

Linköping. Ann-Sofie har dessutom hjälpt till med diverse projektadministration

samt utskrift av rapporten.

Slutligen ett tack till Christina Ruthger som hjälpt till med engelsk översättning,

samt alla andra som lämnat synpunkter på textinnehållet.
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CYKELHJÄLMSANVÄNDNING I SVERIGE 1988 - 1993

Resultat från 1993 års observationsstudie

av Sixten Nolén

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

VTI har sedan 1988 genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i

Sverige. Senaste mätningen var den sjätte i ordningen och har utförts på uppdrag

av Vägverket och NTF. Syftet är dels att skatta andelen hjälmanvändare ett visst

år, dels att skatta förändringar år från år.

Mätningarna har skett genom observationer av ca 37 000 cyklister på 21 orter i

Sverige, totalt 161 mätplatser. Samma orter och mätplatser har använts sedan star-

ten 1988. Mätningarna genomförs under de två första veckorna i september då

varje plats har observeras under ca två timmar, antingen på morgonen eller efter-

middagen.

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 1993 års mätningar visar att ca 38% av yngre barn (-10 år) och ca

24% av grundskolebarn använder cykelhjälm. Bland vuxna som cyklar till och

från arbetet ligger användningen på ca 4% samt för cyklister på allmänna cykel-

stråk på ca 5%. Resultatet visar att den stagnation som tidigare noterats i barnens

hjälmanvändning nu tycks vara bruten. Båda barnkategorierna har ökat sin

användning jämfört med 1992. Vuxna som cyklar till och från arbetet samt cyklis-

ter på allmänna cykelstråk ligger dock kvar på samma nivå som 1992.
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I rapporten görs också en jämförelse mellan hjälmanvändningen 1988, då mät-

ningarna startade, och senaste mätningen 1993. Jämförelsen visar att för samtliga

cyklistkategorier har det skett en signifikant ökad hjälmanvändning, allt ifrån barn

upp till 10 år som ökat sin användning från ca 20% - 38% (en ökning med 86%),

till grundskolebarn som ökat från ca 5% - 24% (en ökning med hela 386%).

När 1993 års mätresultat analyseras med avseende på skillnader mellan kön eller

ortstorlek görs följande slutsatser:

- Barn (-10 år); Hjälmanvändningen ökar signifikant upp till ca 38% totalt sett

efter de två senaste årens stagnation. Ökningen gäller både pojkar och flickor.

Uppdelning på ortstorlek visar att ökningen enbart gäller för medelstora orter.

- Barn (grundskola): Signifikant ökning upp till ca 24% totalt sett efter de två

senaste årens stagnation. Ökningen gäller för både pojkar och flickor. Uppdel-

ning på ortstorlek visar att ökningen finns i de mindre och medelstora orterna.

Ökningen har varit kraftigast i de mindre orterna (+ ca 12 procentenheter).

- Vuxna: (arbetsplatser); Totalt sett ligger användningen kvar på ungefär

samma nivå som 1992, dvs ca 4%. En signifikant ökning har dock skett hos

kvinnor så att de nu ligger på samma användning som männen. En uppdelning

på ortstorlek visar också att det skett en ökning av användningen i de större

orterna, men däremot inte i de mindre och medelstora.

- Allmänna cykelstråk: Totalt sett ligger användningen ungefär på samma nivå

som 1992, dvs ca 5%, vilket är en stagnation jämfört med de två senaste årens

ökning. Resultatet gäller oavsett kön och ortstorlek.

- Könsskillnader i hjälmanvändning 1993: Signifikanta skillnader finns vad

gäller de yngsta barnen (-10 år) där flickor använder hjälm i större utsträckning.

Signifikant skillnad finns även för vuxna cyklister på allmänna cykelstråk där

hjälmanvändningen är vanligare bland män.

- Skillnader i hjälmanvändning mellan olika ortstorlekar 1993: För grund-

skolebarn är användningen 1993 högre i mindre orter än i de övriga, vilket är

ganska anmärkningsvärt eftersom de 1992 hade lägst användning, men ökning-
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en har ju varit kraftigast i de mindre orterna. Hos vuxna är däremot använd-

ningen som vanligt högre i större städer.
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BICYCLE HELMET USAGE IN SWEDEN 1988 - 1993

Results from the observational study of 1993

by Sixten Nolén

Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 Linköping, Sweden

SUMMARY

Since 1988, observational studies of bicycle helmet usage in Sweden have been

carried out annually by the VTI. The latest study was the sixth and was sponsored

by the National Society for Road Safety (NTF) and the Swedish National Road

Administration (SNRA). The aim is on the one hand to estimate the proportion of

helmet users in a particular year and on the other hand to estimate the change in

usage from one year to another.

The measurements were carried out through observations of approx. 37 000

cyclists in 21 municipalities in Sweden, at 161 measurement sites in all. The

same municipalities and sites 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 result of the study in 1993 shows that the wearing rate for children (up to 10

years) was 38% and for school pupils 24%. The wearing rate for adults

(commuters) was 4% and for cyclists on public cycle paths 5%. The result shows

that the stagnation in children's wearing rates during the last two years, now

seems to have passed. Both child categories have increased their wearing rates

compared with 1992. Adults (commuters) and cyclists on public cycle paths,
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however, remain on the same level as in 1992. In the report, the results are also

analysed according to gender and to the size of the municipality.

In the report, a comparison between wearing rates of 1988, when the measure-

ments started, and 1993 is also made, showing that all cyclist categories have

increased their wearing rate, an increase from 86% (children up to 10 years) to

386% (school pupils).

When the result is analysed according to gender and to the size of the

municipality, the following conclusions are drawn:

- Children (up to 10 years); After two years of stagnation, total wearing rates

have now increased significantly up to 38%. The increase applies to both boys

and girls. Related to size of municipality, the increase applies only to the

average-sized municipalities.

- Children (nine-year compulsory school); After two years of stagnation, total

wearing rates have now increased significantly up to 24%. The increase applies

to both boys and girls. Related to size of municipality, the increase only applies

to the small and average-sized municipalities. The increase was the highest in

the small municipalities (+ 12 percentage points).

- Adults (places of work): The total wearing rates remain on the same level as

in 1992 (4%). Women's wearing rates have, however, increased to the same

leve] as that of men. Wearing rates in municipalities of different sizes show an

increase in the large, but not in the small and average-sized, municipalities.

- Public cycle paths: Total wearing rates remain on the same level as in 1992

(5%), which is a stagnation compared to the increase in the last two years. The

stagnation applies to both men and women.

- Wearing rates in 1993 by gender: Among children (up to 10 years) girls have

significantly higher wearing rates compared with boys. Among adults on public

cycle paths, men have significantly higher wearing rates than women.

- Wearing rates in 1993 by size of municipality: Children in nine-year

compulsory school have higher wearing rates in small compared to large or

average-sized municipalities. This is remarkable because small municipalities
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had the lowest wearing rate in 1992, but the increase for school pupils has been

most striking in small municipalities. As usual, however, wearing rates among

adults are highest in the large municipalities.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

VTT har sedan 1988 genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i

Sverige. Senaste mätningen var den sjätte i ordningen och har utförts på uppdrag

av Vägverket och NTF. Initiativet till mätningarna togs ursprungligen av NTFs

tidigare Cykelsäkerhetsråd i samband med starten av deras cykelhjälmskampanj

"Hjälm-88". För att kunna följa upp denna och efterföljande hjälminsatser efter-

frågades ett instrument som kunde beskriva förändringar i hjälmanvändning år

från år. Kampanjen "Hjälm-88" liksom de efterföljande "Hjälm-89 och -90" har

också påverkat uppläggningen av de mätningar som hittills genomförts. Kampan-

jerna var speciellt inriktade på målgrupperna mindre barn, grundskolebarn samt

vuxna som cyklar till och från arbetet och därför inriktades även första årets

hjälmräkning mot dessa cyklistkategorier. De efterföljande hjälmräkningarna har

sedan dess genomförts enligt samma uppläggning.

Syftet med mätningarna är främst att skatta förändringar i cykelhjälmsanvänd-

ningen år från år, dels att skatta andelen cykelhjälmsanvändare i Sverige ett visst

år. Tanken är alltså inte primärt att utvärdera effekterna av enskilda hjälmkampan-

jer utan mätningarna skall snarare utgöra ett kontinuerligt återkommande underlag

till hur användningen förändras i Sverige och på så sätt ge ett underlag för plane-

ring av kommande insatser för ökad hjälmanvändning. Mätningarna kan dock

användas som ett utvärderingsinstrument i den meningen att alla hjälminsatser

sammantaget under en viss period kan relateras till resultatet för att se om den

allmänna hjälmanvändningen har förändrats.

Ett komplement till föreliggande observationsstudie är de resultat som erhålls

genom den trafiksäkerhetsenkät som TSV, och numera Vägverket, genomfört

sedan början av 80-talet (Lekander, 1994). Vissa frågor i enkäten berör cykel-

hjälmsanvändning bland vuxna och barn, men eftersom det handlar om själv-

rapporterad användning finns vissa jämförbarhetsproblem mellan enkätresultaten

och observationsstudien. Detta framgår bl a vad gäller barns hjälmanvändning, där

det finns stora skillnader mellan studierna. För mer detaljer kring enkätresultaten

hänvisas till TSV (1989) och Nolén (1994).
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2 METOD

Mätning av hjälmanvändningen har skett genom observationer av cyklister på ett

urval av orter i Sverige. Observationerna har inriktats mot de fyra cyklistkategori-

erna nedan med uppdelning på kön inom respektive kategori:

- Barn (-10 år)

- Barn (grundskolor)

- Vuxna (arbetsplatser)

- Allmänna cykelstråk (barn och vuxna)

2.1 Mätplatser

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

van var att nå en rimlig spridning storleksmässigt och geografiskt med hänsyn till

tillgängliga resurser (Wirén, 1990). Samma orter, platser och tidpunkt på dygnet

har använts sedan starten 1988 även om viss variation kan förekomma i antal plat-

ser pga tillfälliga bortfall ett visst år.

Totalt ingår 21 orter och 161 mätplatser i den årliga mätserien. Orterna är föl-

jande:

- 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.

Mätorternas geografiska spridning framgår av figur 1.
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Figur 1 Geografisk spridning av de 21 orter som ingår i mätserien

I varje ort finns enskilda mätplatser som är anpassade till de fyra cyklistkategorier

som skall observeras. Valet gjordes ursprungligen i samråd med respektive gatu-

kontor och är fördelade på följande kategorier av mätplatser. Bostadsområden

(barn -10 år), Grundskolor (grundskolebarn), Arbetsplatser (vuxna) samt All-

männa cykelstråk (blandad cyklistgrupp).

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

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

plats, tex för grundskolor varierades upptagningsområden och belägenhet

(centralt -icke centralt), för arbetsplatser varierades inriktningen (kontor -

industri), för allmänna cykelstråk varierades trafikmiljön (cykelbana - väg/gata)

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

gelse).

Ju större ort desto fler mätplatser finns inom varje kategori. Av tabellen nedan

framgår antal platser inom de olika kategorierna uppdelat på ortstorlek.
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Tabell 1 Antal mätplatser uppdelat på typ av mätplats och ortstorlek

 

 

 

 

     

Ort-- | Bostads- Grund- - Arbets- - Cykel- | Totalt

storlek områden skolor platser ___ stråk

o 9 10 9 12 40

18 19 18 18 73

9 12 9 18 48

36 41 36 48 161

2.2 Observationernas genomförande

Det praktiska genomförandet av observationerna har utförts av personal från de

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

person 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 en vardag under ca 2 timmar, antingen på morgonen eller efter-

middagen. Ett undantag är observationerna i bostadsområden (barn -10 år) som

utöver vardagsmätningen kompletterats med en lördagsmätning för att öka antalet

observationer. Mätningarna har fördelats jämnt över de två veckorna enligt ett i

förväg uppgjort mätschema. Om någon mätning inte kunnat genomföras som pla-

nerat har den utförts någon annan dag, men under samma tidpunkter som planerat.

Vid varje observation noteras cyklisternas hjälminnehav och kön. Vid allmänna

cykelstråk noteras också om cyklisterna är vuxna (över ca 15 år) eller barn/ung-

domar. Noteringarna görs på speciella observationsprotokoll, ett separat protokoll

för respektive cyklistkategori (se bilaga 1). Vid varje typ av mätplats sker obser-

vationerna enligt följande instruktioner:

- 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 bostadsområdet och försöker

på så sätt täcka av så mycket som möjligt av områdets gårdar, lekplatser, cykel-

banor etc.
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- Grundskolor:

Endast cyklande elever på väg till eller ifrån skolan. Cyklisterna fördelas på Po;j-

kar/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 för-

delas 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.

Det totala antalet cyklister som observeras varierar något från år till år men ligger

mellan 35 000 och 40 000. I 1993 års mätning ingår totalt 37 090 observationer

fördelat på de fyra cyklistkategorierna enligt tabell 2.

Tabell 2 Antal observationer som ingår i 1993 års mätningar uppdelat på cyk-

 

 

 

listkategori

Cyklistkategori i Antal

Barn: (-10 år) 2469

Barn: (Grundskola) 5315

Vuxna: (Arbetsplatser) 8721

Cykelstråk: (Samtliga) 20585

Totalt 37090
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2.3 Analyser

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

mellan två mättillfällen, t ex mellan 1992 och 1993, eller från mätningarnas start

1988 till 1993. I vissa fall har även analyserats om det föreligger skillnader mellan

kön eller ortstorlek i 1993 års mätning.

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

yZ2-test (Siegel, Castellan, 1988). En signifikansnivå på 1% har valts eftersom

relativt många tester görs. Underlag till de signifikanstester som gjorts redovisas i

bilaga 4.

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

betyder detta att resultatet är signifikant. 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.
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3 RESULTAT

De resultat som redovisas nedan utgör en sammanslagning av mätningarna i samt-

liga 21 orter. Hjälmanvändningen redovisas dels totalt, dels uppdelat på kön och

ortstorlek. Detaljresultat från 1993 års mätningar med uppdelning på enskilda

orter och mätplatser redovisas i bilaga 2 och 3, men det bör påpekas att det är just

det sammanslagna resultatet som är det viktiga i en studie av det här slaget. Resul-

tat från enskilda orter och mätpunkter skall tolkas med försiktighet, speciellt vad

gäller förändringar mellan olika år, eftersom de i många fall baseras på ett relativt

litet antal observationer och att det därför kan förekomma ganska stora slump-

mässiga variationer.

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

Nolén (1992, 1993).

3.1 Förändring i hjälmanvändning

3.1.1 Förändrad användning sedan 1992?

Av figur 2 framgår hur den totala cykelhjälmsanvändningen varierat mellan 1988

och 1993 för olika cyklistkategorier.
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Figur 2 Total cykelhjälmsanvändning 1988 - 1993. (* = signifikant förändring

mellan 1992 och 1993)

Vad gäller barns användning skedde en relativt kraftig ökning mellan 1988 och

1990, från ca 20 till 35% för yngre barn (-10 år) och från ca 5 till 21% för grund-

skolebarn. Mellan 1990 och 1992 inträffade dock en stagnation i användningen

och man kunde t o m skönja en svag tendens till minskad användning. Vid senaste

mätningen har emellertid användningen för båda barnkategorierna ökat igen. För

de yngre barnen (-10 år) ligger användningen nu på ca 38% och för grundskole-

barnen på ca 24%.

Användningen hos vuxna som cyklar till och från jobbet har hela tiden legat på en

mycket lägre nivå än hos barn. Däremot ökade användningen något varje år mel-

lan 1989 och 1991, upp till ca 4%. Sedan dess har ökningen avbrutits och även

1993 är användningen ca 4%. Mellan 1992 och 1993 kan man visserligen skönja

en svagt ökande tendens, men den är för liten för att bli signifikant.

Även cyklister på allmänna cykelstråk har en låg användning jämfört med barnen,

vilket inte är så konstigt eftersom ca 90% är vuxna cyklister. Mellan 1988 och

1990 låg användningen på ca 3%, men ökade därefter något för att 1992 ligga på

ca 5%. Ökningen har dock inte fortsatt då användningen ligger kvar på ca 5% även

1993. Användningen för enbart de vuxna i kategorin uppgår 1993 till 4,4%, dvs ca
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en procentenhet lägre än för samtliga i kategorin. Inga förändring har dock skett

mellan 1992 och 1993 (x2=1,12, df=1, NS).

I figur 3 redovisas hjälmanvändningen uppdelat på kön för att se om tendenserna

från den totala jämförelsen skiljer sig åt mellan män/pojkar och kvinnor/flickor.

 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Allmänna

 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Figur 3 Cykelhjälmsanvändning 1988 - 1993 uppdelat på kön (* = signifikant

förändring mellan 1992 och 1993). Observera att de nedre och övre

figurerna har olika skala på Y-axeln

Av figuren ovan framgår att för de båda barnkategorierna gäller den ökade

användningen mellan 1992 och 1993 för både pojkar och flickor.

För vuxna som cyklar till och från arbetet har det totalt sett inte skett någon för-

ändring mellan de två senaste mätningarna, men hos kvinnor har det skett en

ökning med ca en procentenhet. För cyklister på allmänna cykelstråk har båda

könen en oförändrad användning mellan 1992 och 1993.
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993

 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Figur 4 Cykelhjälmsanvändning 1988 - 1993 uppdelat på ortstorlek (* = sig-

nifikant förändring mellan 1992 och 1993). Observera att de nedre och

övre figurerna har olika skala på Y-axeln

I figur 4 ovan redovisas användningen uppdelat på ortstorlek. Man kan då se att

för yngre barn (-10 år) är det endast i de medelstora orterna som det skett någon

förändring mellan 1992 och 1993. Det finns visserligen en liknande tendens för de

större orterna, men då antal observationer där är färre totalt sett räcker det inte till

för att bli signifikant. För grundskolebarn har det skett en ökning överallt utom i

de större orterna. I de mindre orterna har ökningen dessutom varit extra kraftig,

från ca 17% 1992 till ca 29% 1993.

För vuxna cyklister till och från jobbet har det skett en ökad hjälmanvändning i de

större orterna med ca tre procentenheter. I de mindre och medelstora orterna är

användningen oförändrad mellan 1992 och 1993. För kategorin allmänna cykel-

stråk är användningen oförändrad oavsett ortstorlek.
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3.1.2 Förändrad hjälmanvändning sedan 19887?

Även om man kan tycka att det inte alltid sker så dramatiska förändringar i hjälm-

användningen från ett år till ett annat har det ändå hänt ganska mycket om man

jämför 1993 års resultat med användningen 1988 då mätningarna startade.

I tabellen nedan framgår dels hur stor användningen var vid första respektive

senaste mätningen, dels hur stor förändringen varit i procent och i procentenheter.

Den kraftigaste ökningen har skett bland grundskolebarn, från 5% till ca 24%,

vilket innebär en ökning med drygt 380% på fem år. Vuxna, som fortfarande har

en låg användning, har trots detta ökat sin användning med ca 150% under samma

period.

Tabell 3 Jämförelse av hjälmanvändning 1988 och 1993

 

Användning För-ändring
 

1988 1993 Procentenh. %
 

Barn (10 år) 20,2 37,6 17,4 86

Barn (Skola) - 5,0 24,3 19,3 386

Vuxna(Arb.pl.) 1,7 4,3 2,6 153

Allmänna cykelstråk 2,9 5,5 2,6 90
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I figur 5 nedan visas den relativa förändringen i hjälmanvändning sedan mätning-

arna startade 1988. Man kan här se att grundskolebarnens användning har ökat

kraftigt varje år utom mellan 1990 och 1992. Samma tendens gäller för de yngre

barnen (-10 år), men där har de relativa förändringarna inte varit lika kraftiga.

För vuxna samt cyklister på allmänna cykelstråk var den relativa förändringen

störst mellan 1990 och 1991, då alltså barnens användning låg stilla. I övrigt har

förändringen hos vuxna cyklister varit ganska ojämn.

Det bör påpekas att en förändring som i figur 5 kan framstå som relativt stor mel-

lan två intilliggande mätningar inte behöver vara signifikant. Däremot är den

ökade användningen mellan 1988 och 1993 signifikant för alla fyra cyklistkatego-

 

    

      

 

 

   

rierna.

-&- Barn: (-10 år) [3 Vuxna: (Arbetsplatser

# Barn: (Grundskola) - Allmänna cykelstråk

Index
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Figur 5 Relativ förändring i hjälmanvändning 1988-1993. (Index = 100,

år 1988)

VTT Meddelande 742



13

3.2 Hjälmanvändning 1993 uppdelat på kön och ortstorlek

Hittills har resultaten enbart gällt förändringar i användning mellan 1993 och

1992 respektive 1988. Man kan också göra en direkt jämförelse mellan kön och

ortstorlekar utifrån 1993 års mätning.

I figur 6 redovisas hjälmanvändningen uppdelat på kön. Där framgår att det 1993

är en större andel flickor (ca 42%) än pojkar (35%) som använder hjälm bland

yngre barn (-10 år). Bland grundskolebarn är det ingen skillnad mellan könen.

För vuxna cyklister på allmänna cykelstråk finns en liten övervikt av manliga

hjälmbärare, men bland dem som cyklar till och från arbetet är det ingen skillnad.

Skillnaderna i hjälmanvändning mellan könen har varit relativt stabil sedan mät-

ningarna startade 1988, dvs högre användning bland flickor hos de yngre barnen

och bland män hos vuxna på allmänna cykelstråk. I övrigt har det inte varit någon

större skillnad (se figur 3).

 
| MM Män/Pojkar Kvinnor/Flickor'

 50

 
 

 
 

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

Figur 6 Cykelhjälmsanvändning 1993 uppdelat på kön (* = signifikant skill-

nad)
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I figur 7 görs en uppdelning av hjälmanvändningen på ortstorlek, vilket visar att

för vuxna är användningen högst i de större orterna. För barn (- 10 år) finns ingen

skillnad, även om tendensen de senaste åren varit en högre användning i de

mindre orterna. För grundskolebarn har tendensen sedan 1988 varit en något högre

användning i större orter, men nu tycks användningen vara högst i mindre orter

pga den kraftiga ökning som skett där mellan 1992 och 1993 (se figur 4).

 
EM Större ort Medelstor ort [) Mindre ort

%
50 

        

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

   

Figur 7 Cykelhjälmsanvändning 1993 uppdelat på ortstorlek (* = signifikant

skillnad)

3.3 Total cykelhjälmsanvändning

Av resultatet från 1993 års observationsstudie framgår att hjälmanvändningen

varierar väldigt mycket beroende på vilken cyklistkategori som avses, från ca 4%

hos vuxna som cyklar till arbetet, till ca 38% hos barn upp till 10 år. Vill man ha

ett mått på en total hjälmanvändning, dvs hur användningen ser ut för barn och

vuxna sammanslaget, kan man dock inte utan vidare slå ihop kategorierna ovan.

Man måste först ta hänsyn till hur mycket de olika kategorierna cyklar, dvs hur

stor andel barn respektive vuxna utgör av det totala trafikarbetet bland cyklister.
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Enligt Thulin (1994) svarar barn (0-14 år) för ca 16% och vuxna (15 år och uppåt)

för ca 84% av trafikarbetet hos cyklister, uttryckt i milj. personkm. Med reserva-

tion för att åldersgrupperna inte helt sammanfaller med dem i observationsstudien

kan man ändå göra en grov skattning av en total hjälmanvändning. En sådan

skattning framgår av figur 8 som visar att ca 9% av barn och vuxna sammanslaget

använde hjälm 1993. Jämfört med 1988 är det en ökning med drygt fem procent-

enheter.
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Figur 8 Skattning av total cykelhjälmsanvändning (barn och vuxna sam-

manslaget) mellan 1988 - 1993
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4 DISKUSSION

De resultat man erhåller i en observationsstudie av det här slaget utgör endast en

uppskattning av hur cykelhjälmsanvändningen ser ut i Sverige och hur den föränd-

ras över tid. Resultatet baseras dels på ett urval av orter i Sverige, dels på mät-

ningar gjorda under en viss tid på året. I strikt mening är alltså inte resultatet rep-

resentativt för alla orter i Sverige, vilket i princip skulle ha krävt ett slumpmässigt

urval från samtliga cyklister i Sverige och under olika tidpunkter på året.

Begränsningar i generaliserbarhet bör dock mer påverka själva nivåerna i

användning än själva förändringen och därför bör ändå studien kunna vara ett

användbart instrument för att uppskatta förändringar i hjälmanvändningen år från

år. Vissa begränsningar kommer man dock inte ifrån, tex att resultatet endast

gäller för slutet av cykelsäsongen (främst september) samt att det inte gäller för

ren landsbygd eller orter med mindre än 20 000 invånare.

Man skall också vara försiktig vid tolkningen av mätresultat för enskilda orter och

mätplatser. Studien gör dels inte anspråk på att vara heltäckande för en enskild ort,

dels finns en större slumpmässig variation hos enskilda mätningar eftersom de

bygger på färre observationer än vid en sammanslagning. Det är alltså resultat på

den sammanslagna nivån som är det mest intressanta i studien. I vissa fall är dock

skillnaderna mellan enskilda orter så pass stora att det troligen inte kan förklaras

av enbart slumpen. Detta gäller tex för Stockholm som har en mycket högre

användning än övriga orter vad gäller vuxna cyklister (bilaga 2). Den högre

användningen i Stockholm stöds också av de mätningar som "Stockholm

(f d Stockholms gatukontor) genomför i juni varje år. Deras senaste mätning vi-

sade på ca 21% användning (Berggren, 1993).

Det finns också en ganska stor variation mellan orter vad gäller grundskolebarnens

användning, allt från orter som ligger över 50%, t ex Falun, till orter som har

under 10%, t ex Norrköping. En av orsakerna till variationen är troligen att mät-

ningarna bland grundskolebarn spänner över alla tre skolstadierna och ju fler hög-

stadieelever som ingår i mätningarna desto lägre kan man anta att användningen

blir. Det är dock svårt att med nuvarande uppläggning göra en stadieuppdelning av

resultatet eftersom de flesta skolor som ingår i mätningarna består av samtliga

stadier. Eftersom endast fem av skolorna som ingår i mätserien är rena högstadie-

skolor är det svårt att göra någon mer formell jämförelse, men en grov samman-

ställning visar att användningen ligger på ca 0-2% 1993, vilket indikerar en

mycket låg användning bland högstadieelever.
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Som nämnts tidigare ligger tyngdpunkten i föreliggande studie på förändringar i

användning år från år. En viktig faktor i detta sammanhang är hur vädret varit vid

observationstillfällena. Om vädret varit olika mellan två mätningar kan man anta

att det påverkar vilka typer av cyklister man observerar och därmed också andel

hjälmanvändare. En jämförelse mellan observatörernas vädernoteringar 1992 och

1993 visar att det genomgående varit något svalare 1993 än 1992. De allra flesta

observationer de två senaste mätningarna har genomförts då det varit 11-15*C,

men under 1993 var det något oftare 5-10*C. Vad gäller nederbörd har det regnat

något oftare under observationerna i bostadsområden, men regnat något mindre

under observationerna vid skolor. För kategorierna "Arbetsplatseroch "Allmänna

cykelstråk" finns ingen skillnad i nederbörd jämfört med 1992.

Man kan endast spekulera i vilken eventuell effekt vädret kan ha på andel hjälm-

användare. Ett antagande är att vackert väder ger lägre andel användare jämfört

med dåligt väder eftersom det kan antas att "cykelentusiaster", som bör vara

mindre väderkänsliga, använder hjälm i större utsträckning. Detta bör dock främst

gälla vuxna cyklister eftersom de flesta barn säkert kan räknas till "*cykelentusi-

aster'. En rimlig slutsats är att vädret troligen inte påverkat jämförelsen mellan

1992 och 1993 i någon större utsträckning. Visserligen har det varit lite svalare

1993, men dels är skillnaden inte så stor, dels har nederbörden inte varierat för de

vuxna, vilket säkert är viktigare för vilka som cyklar.

Resultatet från 1993 års mätning visar förhoppningsvis på ett trendbrott för barns

hjälmanvändning, som ju tycks öka igen jämfört med de senaste årens stagnation.

Kraftigast har ökningen varit för grundskolebarn i de mindre orterna. Det går inte

att säga vad det kan bero på, men en förklaring kan vara NTFs pågående cykel-

hjälmskampan;j för låg- och mellanstadiebarn, "Cykelhjälm -93%, (NTF, 1993).

Kampanjen startade först under höstterminen 1993, vilket innebär att den inte bör

ha fått fullt genomslag i de mätningar som genomförts, men om den bidragit kan

effekten bli ännu tydligare under 1994 års mätning eftersom kampanjen då pågått

under en längre tid. Man bör då också kunna se en förändring i samtliga grund-

skolor, oavsett ortstorlek.

De vuxnas hjälmanvändning ligger fortfarande på en låg nivå, kring 5%. Använd-

ningen har visserligen ökat med 150% de senaste fem åren (arbetsplatser), men

trots detta borde det finnas en stor potential att öka användningen med riktade

åtgärder mot denna målgrupp.
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Som nämndes i kapitel 1 erhålls även information om självrapporterad hjälm-

användning via den trafiksäkerhetsenkät som tidigare TSV, och numera Vägver-

ket, genomför varje år. Enligt enkäten uppger mellan 2 -5 % av vuxna cyklister att

de alltid eller nästan alltid använder hjälm, vilket ligger i nivå med observations-

studiens resultat. Däremot finns stora skillnader vad gäller barns användning, där

föräldrar uppger att ca 90% av barnen alltid eller nästan alltid använder hjälm. Det

kan dock inte uteslutas att enkätresultatet mer speglar föräldrarnas uppfattning om

deras barns hjälmanvändning än barnens faktiska användning.

En fördel med enkätresultaten är att den självrapporterade användningen mycket

lätt kan fördelas på olika åldersgrupper, vilket är ett värdefullt komplement till

observationsstudien, där åldersindelningen med nödvändighet blir väldigt grov.

Vill man t ex veta om pensionärers' hjälmanvändning förändras, finns i dag endast

enkätresultatet att tillgå.

 

' Pensionärer är en viktig målgrupp för åtgärder eftersom de är en extra utsatt

cyklistgrupp. De är för närvarande också föremål för en rikstäckande cykel-

hjälmskampanj som drivs av ett flertal myndigheter och organisationer

(Folkhälsoinstitutet, 1994, Svenska Hjälminitiativgruppen, 1994).
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SLUTSATSER

Av 1993 års hjälmstudie kan man konstatera följande:

Barn (-10 år); Hjälmanvändningen ökar signifikant upp till ca 38% totalt sett

efter de två senaste årens stagnation. Ökningen gäller både pojkar och flickor.

Uppdelning på ortstorlek visar att ökningen gäller för medelstora orter.

Barn (grundskola); Signifikant ökning upp till ca 24% totalt sett efter de två

senaste årens stagnation. Ökningen gäller för både pojkar och flickor. Uppdel-

ning på ortstorlek visar att ökningen finns i de mindre och medelstora orterna.

Ökningen har varit kraftigast i de mindre orterna (+ ca tolv procentenheter).

Vuxna: (arbetsplatser); Totalt sett ligger användningen kvar på ungefär

samma nivå som 1992, dvs ca 4%. En signifikant ökning har dock skett hos

kvinnor så att de nu ligger på samma användning som männen. En uppdelning

på ortstorlek visar också att det skett en ökning av användningen i de större

orterna, men däremot inte i de mindre och medelstora.

Allmänna cykelstråk: Totalt sett ligger användningen ungefär på samma nivå

som 1992, dvs ca 5%, vilket är en stagnation jämfört med de två senaste årens

ökning. Resultatet gäller oavsett kön och ortstorlek.

Könsskillnader i hjälmanvändning 1993: Signifikanta skillnader finns vad

gäller de yngsta barnen (-10 år) där flickor använder hjälm i större utsträckning.

Skillnad finns även för vuxna cyklister på allmänna cykelstråk där hjälm-

användningen är vanligare bland män.

Skillnader i hjälmanvändning mellan olika ortstorlekar 1993: För grund-

skolebarn är användningen 1993 högre i mindre orter än i de övriga, vilket är

ganska anmärkningsvärt eftersom de 1992 hade lägst användning, men ök-

ningen har ju varit kraftigast i de mindre orterna. Hos vuxna är däremot

användningen högre i större städer.
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Ort:

Bilaga 1 (Sid 1)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

BOSTADSOMRÅDEN

Bostadsområde: 

Datum: Tid:

 

  

Väder: J Regn

Temperatur:

Q Uppehåll Q Kraftig blåst

 

Observatör: 

 

 
CYKELHJÄLM "T isSHOCKEYHJÄLM
 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor
 

  
 Summa: |  sSsumma:/   

 

 
Pojkar Flickor ___
 

 
 Summa: |  Summa: |
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Ort:

Bilaga 1 Sid (2)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

GRUNDSKOLOR

Skola:  

Datum: Tid:  

Väder: U Regn

Temperatur:

Q Uppehåll Q Kraftig blåst

 

Observatör: 

 

 

 
& Pöjkar
 

 
 Summa:  |LE Summa: ['if-';:e  

 

 

 
Pojkar __ Flickor___
 

 

 Summa:  e summa: [>
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Bilaga 1 (Sid 3)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

  

  

 

ARBETSPLATSER

Ort: Arbetsplats:

Datum: Tid:

Väder: J Regn Q Uppehåll Q Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör: 

 

 

 
Kvinnor
 

 
   

 

 

 

 

 
 

Summa: bö-- Summa: |

Kvinnor '

Summa: f Summa: /  
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Bilaga 1 (Sid 4)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

ALLMÄNNA CYKELSTRÅK

Ort: Plats:

Datum: Tid:

Väder: J Regn Q Uppehåll Q Kraftig blåst

Temperatur:

 

 

 

Observatör: 

  
   S MEDBHJÄLM___

Vuxna (över 15 år) Barn/Ungdomar (-15 år)

Män Kvinnor Pojkar Flickor

 

 

 

    

   

 

   
 

   Vuxno(over15år) FAT Bam/Ungdoma'r» (15 år)

Män Kvinnor Pojkar Flickor
 

 

   
   

 

summa:| ___ ress
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Bilaga 2

Cykelhjälmsanvändning 1993 uppdelat på ort och cyklistkategori

 

 

  

 

 

      

Bostadsomr. |Grundskolor [Arbetsplatser |Cykelstråk - |Cykelstråk

(Barn -10 år) -. -T S (Samtliga) (Vuxna)

% n| % n % n % n % n

Stockholm 33,3 174] 14,4 160] 10,5 507] 18,6 1359 18,6 1352

Göteborg 36,4 316] 29,4 394 9,8 841 8,4 2345 7,8 2304

Malmö 35,0 60| 17,6 136 2,7 413 4,2 2513 3,4 2383

Gävle 50,4 121 12,3 260 1,7 352 1,8 1213 1,4 1130

Halmstad 44,3 40,7 695 1,8 455 2,3 1724 1,6 1623

Helsingborg 18,7 230] 22,8 202 3,1 223 1,9 376 0,9 324

Linköping 60,3 136] 18,6 263 2,2 2689 4,1 1872 3,9 1849

Lund 9,5 168] 11,8 170] 12,8 141 9,4 233 8,5 189

Norrköping 40,0 200 7,6 302 2,8 564 2,5 1035 1,4 900

Sundsvall 44,8 143] 24,8 314] 12,8 196 3,2 317 2,9 310

Umeå 68,8 48| 20,4 683 6,5 649 5,2 1409 4,5 868

Västerås 45,2 157] 10,8 204 3,1 448 2,4 1114 2,1 1045

Falun 58,1 621 59,2 49 0,0 69 7,1 631 4,0 522

Kalmar 57,4 68| 29,9 197 0,0 84 2,6 1235 1,0 1108

Kiruna 35,9 781 12,5 80 0,0 134] 10,0 450 0,5 187

Kristianstad 42,3 104 8,6 187 6,7 225 5,9 373 1,2 329

Motala 48,9 471 40,0 85 0,3 331 11,8 289 3,5 229

Nyköping 35,1 741 42,7 117 2,5 201 2,5 983 2,1 806

Skövde 12,8 133] 26,2 248 2,9 105 7,2 470 2,0 398

Västervik 68,4 381 18,4 304 0,0 34 2,6 506 0,0 408

Örnsköldsvik| 20,0 -- 15] 45,3 - 265] 8,3 60] 10,1 138] 10,9 128

Totalt _ 97,6 2469] 24,3 5815] 4,3 8721 5,5 20585] 4,4 18392
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Bilaga 3 (sid 1)

Cykelhjälmsanvändning 1993 per ort och mätplats

 
1 BOSTADSOMRÄDEN (Barn upp till 10 år) _||

 

 
Stockholm

Drakenberg

Dalen

Skarp

 

  

 

näcksfältet

   

   

Göteborg

Gårdssten

Grevegården

Skintebo 

 

Sö Bomhus

Andersberg
s s sopor. 

 

sett

 

Halmstad

Vallås

FrennarpS

Helsingborg

Rosengården

Elineberg __ 

 

Linköping

Lambohov

Vidingsjö
Fanv
   

Klostergården

Gunnsesbo
ue saperemu

Norrköping

Rambodal
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29,8

33,3
  

 

 

 

 

54,3

 

Midas

47

165

 

 

    

 

 

  

  

 

 
  

 

 

   

    

 

   

 

 

 

 

 



forts.

Sundsvall

Granloholm

Nacksta o

 

Umeå
Mariedal/Marieberg

m

 

Carlshe
tee s
  

 

Falun
Slätta-Herrhagen

Kalmar
Smedby

Kiruna
Lombolo

Kristianstad
Gamlegården

Motala
Charlottenborg

Nyköping
Arnö

Skövde
Sö. Ryd

Västervik
Yttre Brevik

Örnsköldsvik
Vallhalla/Sörliden 

 

 

35,9

42,3

48,9

35,1

12,8

68,4

20,0

Bilaga 3 (sid 2)

 

68

78

104

47

74

133

38

15 

44,2

34,3

34,4

48,6

36,5

11,5

62,1

10,0

 

     

 

43

35

61

37

52

78

29

10 

  

33,3
100,0

76,0

  

53,5

50,0

31,8

14,5

88,9

40,0

  

 

 

25

43

43

10

22

55
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Stockholm

Hässelby/Villastad sk.

Gärdesskolan

Göteborg

Dalaskolan

Bjurslättskolan

Påvelu

Sofielundsskolan

Kirsebergsskolan

Blankebäckssk.

Oxievånser

  

Halmstad

Hallägraskolan/

Klockargårdssk

Vallås skola 
 

 

otalt.

Helsingborg

Fredriksdalsskolan

 

Linköping

Kungsbergsskolan

Lund

 

38,5

16,7

24,5
X

 

 

 

27,2
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Bilaga 3 (sid 3)

GRUNDSKOLOR

143 40,4

6 33,3

 

37 14,3

8 25,0

28 15,4

 

 

0 0,0

371 31,3 150

 52,2gat

81 24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

37,5

  

13,0

  

  

0,0

24,0

   

    

 

 

0

221

 

 

 



forts. 
Norrköping

Djäkneparkssk.

Ektorpssk.
stenen
   

Sundsvall

Bergsåkers sk.

Hagaskolan
ååå Sist

 

       

Umeå

Hagaskolan

Kolbäcksskolan
 

Västerås

Lillhagaskolan

Hagaskolan

olan

,$&s

  

Falun

Hällsinggårdssk

Kalmar

Bergaviksskolan

Kiruna

Bolagsskolan

Kristianstad

Gustav Hellstr. sk

Nosabyskolan

Motala

Södra skolan

Nyköping

Oppebyskolan

Skövde

Rydskolan

Västervik

Norra Högstadiet

Örnsköldsvik

Krokstaskolan

Ängetskolan 
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31,5

20,5

4,8

44,7

42,7

26,2

1,0

73,8

1,9

Bilaga 3 (sid 4)

124 38,8

263 19,7

 

38 23,5

49 51,9

197 30,8

80 13,6

  

85 46,3

117 39,0

248 23,2

201 0,9

103 52,7

160 72,5

 

     

147

 

 

 

61,9

 

     

   

     

    

90

36

 



Bilaga 3 (sid 5)

 

[ARBETSPLATSER |

 

 
Stockholm

Garnision 21,2 33 25,0

KTH

Karolinska

  

   

    

Göteborg

Volvo

SKF

Chalmers      

    

   

Sydkraft 7,1 28 10,5

Sjukhuset 2,1 282 1,4

Kockums

; ' ..'.'.- $
*4»s

Gävle

Lantmäteriverken 2,8 176 2,0 101 4,0 75

KSSNEET vn LB rm blS msrBs k0 [ccs t10    
 

 

Halmstad

Länssjukhuset 3,4 148 4,2 48 3,0 100

Larsfrld e ___ 10 307] 1,9 ___ 158 0,0 149

     

Helsingborg

Boliden Kemi 3,5 113 5,3

AllersAsea      

  

Linköping

SAAB 3,8 1305 3,6 1013 4,8 292

Un'Ve'S'ttet ed rre certi 20 baner ttSenere d20

 

Lund
Högskoleomr 13,3 90 14,9 67 8,7
Åkerlund & Rausing |____ 11,8 ______51| ___ _15,4 ___391 _,        
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Bilaga 3 (sid 6)

     

forts.

Norrköping

Ericsson

Vrinnevisjukh.

  

  

Sundsvall

Sundsv. sjukh. 17,3 127 19,0 42 16,5 85

Ortviken  

 

     

Umeå

Hissjövägen 4,8 84 4,2 48 5,6 36

Lassarettsbacken 6,7 565 5,2 193 7,5 372

    
te FOfte & l n

* Å. toast 5 s - XW

   

  

Västerås

Mimerkontoret 2,1 143 1,4 73 2,9 70

Finnslen . _ 305 | 4,7 170 2,2 135

Falun

Saab-Scania 0,0 69 0,0 65 0,0 4

Kalmar

Volvo 0,0 84 0,0 74 0,0 10

Kiruna

LKAB 0,0 134 0,0 127 0,0 7

Kristianstad

Centralsjukh. 6,7 225 6,4 78 6,8 147

Motala

Electrolux 0,3 331 0,0 242 1,1 89

Nyköping

Lasarettet 2,5 201 7,5 53 0,7 148

Skövde

Volvo 2,9 105 2,4 83 4,5 22

Västervik

Electrolux 0,0 34 0,0 11 0,0 23

Örnsköldsvik

Modo 8,3 60 5,6 36 12,5 24    
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Bilaga 3 (sid 7)

|| ALLMÄNNA CYKELSTRÅK ||

 

 
Stockholm
Roslagsvägen
Tranebergsbron
Munkbron
_Vasterbron

25,5 251 21,0 105
114
132

      

  

 

Göteborg
Göta Älvsbron 11,6 502 12,1 322 10,6 18 11,6 501 12,1 321 10,6 180
Linnég/Landsvägsg 6,5 672 6,0 282 6,9 39 4,8 649 4,5 267 5,0 382
Delsjövägen 9,9 374 10,1 179 9,7 195 9,7 361 9,6 167 9,8 194

7,8 332 7,1 465 7,1 793 7,6

  
Malmö
Södervärnsstråket 1,2 565 1,3 302 1,1 263 1,2 565 1,3 302 1,1 263
Fågelbacksstråket 9,3 708 11,7 366 6,7 342 7,6 633 9,5 315 5,7 318
Kaptensgatan 2,6 1049 2,4 666 2,9 38 2,2 1000 2,2 638 2,2 362

    

85 2,7 185 2,0

 

omembranies

Gävle
Drottningbron 2,6 644 3,0 305 2,4 339 2,0 588 2,3
Rådhustorget vs _rn 9 0,7 293 1,1 27 0,7 54? 0,7

 

  

  

Halmstad

Österbro 1,6 1223 1,8 621] 1,3 eo2l] 0,8 1149] 1,0 574] 0,5 575

oeeeter umaseetr ene2
2651 0,8 2 3,6 474] 6,6 243| 0,4 231 i

  .................

Helsingborg

Viskstråket 207 1,5 130 2,6 0,6 164 0,0 103 1,6 61

PPSReed l sneeen deemma brer rede bedE nrems EZ 21
  

 

Linköping

Klosterg/Drottningg 4,7 790 3,6 302 5,3 488 4,6 788

Hunnebergsg/Ostgotag 3,7 1082 __91 __. 4911 2,5 591 3,4 1061 8 -
   

 

Lund
Lilla Fiskaregatan 12,0 117 14,3 70 8,5 4 11,3 80 12,7 55 8,0 25

Universitetsbiplioteket fnns de TS LV omen 6»4 StrriS t    
  

Norrköping
Vasaparken 2,3 810 2,0 450 2,8 3 1,2 677 1,3 371 1,0 306
Bergsbron 3,1 225 1,7 115 4,5 11 2,2 223 1,7

  

Sundsvall

Granlo-Granloholm 2,7 224 3,9 128 1,0 9 2,3 217 4,1 123 0,0 94

       

 

4,3 93 5,4 56 270 37Heffnersvagen
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forts.

Umeå
Nygatan
Bryggarg/Gamla bron

stot

Västerås
Cityringen/Bondeg.
Cltynngen/Kopparbergsv

 

55
.3

Falun

Myntgatan

Trotzgatan (Rv60%
  

tt stem > v
e

 

Västervik

S:ta Gertruds väg
Allén/Storgatan

Örnsköldsvik
Cykelbana (E4:an)
.Modovagen  
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Kalmar
Rifa gång/cykel 1,7
Fredlksskans & 4,2

i t 23& s 25

Kiruna

Adolf Hedinsv/

Hjalmar Lundboholmsv 22,4

_Lombolo-lÖsterlede 4,2

Kristianstad
Näsbychaussen 4,6
Prästallen 7,0k

Motala

Östermalmsgatan 10,8

h_Brunnvuksallen 13,6

Nyköping

Trosav/Lennings väg 2,1

Stadsbron
i e

Skövde

Falköpingsvägen 12,2

Mariedalsv/vallev. __| __ 4,2

  

 

186

195

181

 si

 

Bilaga 3 (sid 8)

 

  

 

 

 

 

 

 

             

   

 

 



Bilaga 4 (sid 1)

Tabellunderlag för statistiska analyser

Tabell 1. Förändring i hjälmanvändning från 1992 till 1993. Chi-två test med avseende på kön.

 

 

 

 

 

   

1992 1993

% n % n x2 df p

Barn: (- 10 år)

Pojkar 30,2 1296 35,0 1478 7,00 1 ©.01

Flickor 35,4 938| 41,5 991 7,26 1 ©.01

Totalt 32,4 2234] 37,6 2469] 13,78 1 ©.01

Barn: (Grundsk)

Pojkar 18,0 2283/ 24,6 27981 32,11 1 ©.01

Flickor 19,4 1882] 24,0 25171 13,23 1 ©.01

Totalt 18,6 4165] 24,3 5315] 44,35 1 ©.01

Vuxna: (Arb.pl.)

Män 3,9 5541 4,2 5438 0,77 1 NS

Kvinnor 3,1 3914 4,3 3283 7,02 1 ©.01

Totalt 3,6 9455 4,3 8721 5,77 1 NS

Allm. Cykelstråk

Män/Pojkar 6,3 10282 6,2 10795 0,00 1 NS

Kvinnor/Flickor 4,3 8931 4,6 9790 1,19 1 NS

Totalt 5,3 19213 5,5 20585 0,01 1 NS
 

Tabell 2. Förändring i hjälmanvändning från 1992 till 1993. Chi-två test med avseende på ortstorlek

 

 

 

   

1992 - 1993

% n % n x2 df p

Barn: (- 10 år)

Större ort 29,7 445| 35,3 550 3,26 1 NS

Medelstor ort 32,0 1474] 37,9 1300] 10,34 1 ©.01

Mindre ort 38,1 315|/ 39,1 619 0,05 1 NS

Barn: (Grundsk)

Större ort 23,9 602] 23,6 690 0,00 1 NS

Medelstor ort 18,3 2082] 22,4 3093] 12,32 1 ©.01

Mindre ort 16,9 1481] 28,7 1532] 57,80 1 ©.01

Vuxna: (Arb.pl.)

Större ort 5,0 2614 8,3 1761] 18,53 1 ©.01

Medelstor ort 3,1 5724 3,4 5717 0,72 1 NS

Mindre ort 2,3 1117 2,3 1243 0,02 1 NS

Allm. Cykelstråk

Större ort 10,0 5294 9,0 6217 3,71 1 NS

Medelstor ort 3,0 9510 3,3 9293 1,08 1 NS

Mindre ort 4,8 4409 5,2 5075 0,87 1 NS
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Bilaga 4 (sid 2)

Tabell 3. Hjälmanvändning 1993. Chi-två test med avseende på kön

 

 

 

 

  

X2

1993 df

%-m | p _

Barn: (- 10 år) 10,17

Pojkar 35,0 1478] 1

Flickor 41,5 991] =©.01

Barn: (Grundsk) 0,22

Pojkar 24,6 2798 1

Flickor 24,0 2517] NS

Vuxna: (Arb.plå.)

Män 4,2 5438] 1

Kvinnor 4,3 3283] NS

Vuxna: (Cykelst.) 38,12

Män 5,3 9568] 1

Kvinnor 3,4 8824] =.01   

Tabell 4. Hjälmanvändning 1993. Chi-två test med avseende på ortstorlek

 

 

 

 

   

2

1992 _ df

% n__|__pP

Barn: (- 10 år)

Större ort 35,3 550] 1,92

Medelstor ort 37,9 1300 2

Mindre ort 39,1 619] NS

Barn: (Grundsk)

Större ort 23,6 690] 22,18

Medelstor ort 22,4 3093 2

Mindre ort 28,7 1532] =.01

Vuxna: (Arb.pl.)

Större ort 8,3 1761] 91,28

Medelstor ort 3,4 5717] 2

Mindre ort 2,3 1243] =.01

Vuxna: (Cykelst.)

Större ort 9,0 62171 356,98

Medelstor ort 3,3 9293] 2

Mindre ort 5,2 5075] =.01  

VTI MEDDELANDE 742



Bilaga 4 (sid 3)

Tabell 5. Förändring i hjälmanvändning från 1988 till 1993. Chi-två test.

 
1988 i 1993 

% n % n df p
 
Barn: (- 10 år) 20,2 19271 37,6 2469| 155,97 1 -.01

Barn: (Grundsk) 5,0 8199| 24,3 5315/1093,44 1 -.01

Vuxna: (Arb.pl.) 1,7 10306] 4,3 8721] 105,74 1 =.01

    
Allm. Cykelstråk 2,9 22101 5,5 20585] 180,63 1 ©.01   
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