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FÖRORD

I föreliggande undersökning avrapporteras 1994 års hjälmräkning som genomförts

på uppdrag av 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 legat till grund för de efterföljande studierna.

Ett tack riktas till de medlemmar i Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund

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

deras hjälp skulle inte undersökningen kunnat genomföras.

Ett tack riktas också till Hans-Yngve Berg och Mona Grund (VTT) som hjälpt till

med de observationer som genomförts i Linköping, Ann-Sofie Senneberg (VTT)

som svarat för diverse projektadministration samt utskrift av rapporten, Christina

Ruthger som hjälpt till med engelsk översättning och slutligen alla andra som

lämnat synpunkter på textinnehållet.
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A general conclusion drawn from the measurements of 1994 is that there seems to be an upward trend in
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CYKELHJÄLMSAÄNVÄNDNING I SVERIGE 1988 - 1994

Resultat från 1994 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 sjunde i ordningen och har utförts på uppdrag

av Vägverket. Syftet med mätningarna är främst att skatta förändringar i cykel-

hjälmsanvändningen år från år, men även att ge indikationer om andel cykel-

hjälmsanvändare i Sverige ett visst år.

Mätningarna sker genom observationer av cyklister på 21 orter i Sverige, totalt

161 mätplatser, under de två första veckorna i september där varje plats har obser-

veras under ca två timmar, antingen på morgonen eller eftermiddagen. Samma

orter och mätplatser har använts sedan starten 1988. I 1994 års mätning ingår data

från samtliga orter och från 154 mätplatser. Totalt har ca 39 000 cyklister observe-

rats. 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 1994 års mätningar visar att ca 47% av yngre barn (-10 år) och ca

25% av grundskolebarn använder cykelhjälm. Bland vuxna som cyklar till och

från arbetet ligger användningen på ca 6% samt för cyklister på allmänna cykel-

stråk på ca 7%. Resultatet visar på en fortsatt ökad användning för barn upp till 10

år, vilket tyder på ett trendbrott jämfört med stagnationen 1991-1992. Vid en när-

mare granskning tycks det dock vara i de medelstora orterna som ökningen skett,

något som även gäller för skolbarnen. Användningen hos vuxna som cyklar till
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arbetet samt cyklister på allmänna cykelstråk följer också en fortsatt svagt uppåt-

gående trend, men den ligger fortfarande på en låg nivå (6% respektive 7%).

I rapporten görs också en jämförelse mellan hjälmanvändningen 1988, då mät-

ningarna startade, och senaste mätningen 1994. Jämförelsen visar att för samtliga

cyklistkategorier har det skett en signifikant ökad hjälmanvändning, alltifrån barn

upp till 10 år som ökat sin användning från ca 20% - 47% (en ökning med 135%),

till grundskolebarn som ökat från ca 5% - 25% (en ökning med 392%).

När 1994 års mätresultat analyseras med avseende på skillnader mellan kön eller

ortstorlek görs följande slutsatser:

- Barn (-10 år); Användningen totalt sett ökar relativt kraftigt till ca 47% (+9

procentenheter). Ökningen gäller för båda könen, men en uppdelning på ortstor-

lek visar att ökningen endast skett i de medelstora orterna, som nu uppvisar

högst användning på ca 56%.

- Barn (grundskola): Användningen totalt sett ligger på ca 25%, vilket är ungefär

samma nivå som 1993. Den oförändrade användningen gäller båda könen, men

en uppdelning på ortstorlek visar att det skett en ökning i de medelstora orterna.

I större orter har det skett en minskning och en liknande tendens finns även i

mindre orter.

- Vuxna: (arbetsplatser); Användningen ökar totals sett till ca 6%. Ökningen

gäller båda könen. Ökningen har framför allt skett i de större orterna, men finns

även i de medelstora. I mindre orter är användningen oförändrad.

- Allmänna cykelstråk: Användningen ökar totalt sett till ca 7%. Ökningen gäller

båda könen och har skett i större och medelstora orter. I mindre orter är

användningen oförändrad.

- Könsskillnader i hjälmanvändning 1994: 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. I övrigt finns ingen skillnad.

- Skillnader i hjälmanvändning mellan olika ortstorlekar 1994: Signifikanta

skillnader finns i alla kategorier. Bland barnen är mönstret högre användning i
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medelstora orter och lägst i stora orter. Bland vuxna är mönstret ökad använd-

ning med ökad ortstorlek.

En generell slutsats man kan dra av 1994 års mätningar är att det tycks finnas en

uppåtgående trend i hjälmanvändningen hos både barn och vuxna, men att den för

barn endast gäller i de medelstora orterna medan den för vuxna gäller för stora och

medelstora orter.

I rapporten görs också en skattning av en total cykelhjälmsanvändning genom att

väga samman barns och vuxnas användning. Utifrån den information som finns

tillgänglig bedöms den totala användningen ligga mellan 10-15% och följa en

svagt uppåtgående trend.
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BICYCLE HELMET USAGE IN SWEDEN 1988 - 1994

Results from the observational study of 1994

by Sixten Nolén

National Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-81 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 seventh and was

sponsored by the Swedish National Road Administration (SNRA). The aim of the

measurements is mainly to estimate the changes in bicycle helmet usage from one

year to another but also to give an indication of the proportion of helmet users in

Sweden in a particular year.

The measurements were carried out through observations of cyclists in 21 muni-

cipalities in Sweden, at 161 measurement sites in all. Measurements were carried

out during the first two weeks in September and each site was observed for

approximately two hours, either in the morning or in the afternoon. The same

municipalities and sites have been used since the start in 1988. The measurements

from 1994 contain data from all municipalities and 154 sites. A total of 39,000

cyclists were observed. The observations were carried out by personnel from the

local branches of the Swedish Federation of Women's Transport Corps.

Four categories of cyclists were observed:

- Children (up to 10 years),

- Children (nine-year compulsory school),

- Adults (workplaces),

- Public cycle paths (children and adults).

The result of the measurements in 1994 shows that the wearing rate for children

(up to 10 years) was 47% and for school pupils approximately 25%. The wearing

rate for adults (commuters) was 6% and for cyclists on public cycle paths 7%. The

result shows a continuous increase in wearing rates for children up to 10 years,

which breaks the trend compared with the stagnation in 1991-1992. A closer

examination shows that the increase is found in the average-sized municipalities,
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which also applies to schoolchildren. Adults (commuters) and cyclists on public

cycle paths, however, follow a slightly upward trend but remain on a low level

(6% and 7%, respectively).

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

ments started, and 1994 is also made. All cyclist categories have increased their

wearing rate significantly, an increase from 20%-42% for children up to 10 years

(an increase of 86%) and from 5%-25% for school pupils (an increase of 392%).

When the result of the measurements in 1994 is analysed according to gender and

size of municipality, the following conclusions are drawn:

- Children (up to 10 years); Total wearing rates increased significantly to 47%

(+ 9 percentage points). The increase applies to both boys and girls. Related to

size of municipality, the increase applies only to the average-sized munici-

palities, showing the highest wearing rate of approximately 56%.

- Children (nine-year compulsory school); The total wearing rates remained on

25%, approximately the same level as in 1993. The unchanged wearing rate

applies to both genders. Related to municipality, the increase only applies to

the average-sized municipalities. Wearing rates decreased in the large munici-

palities and a similar trend is found also in the small municipalities.

- Adults (places or work): Total wearing rates increased to 6%. The increase

applies to both genders. The increase was above all found in the large munici-

palities and also in the average-sized municipalities. In small municipalities the

wearing rate was unchanged.

- Public cycle paths: Total wearing rates increased to 7%. The increase applies

to both genders and was found in large and average-sized municipalities. In

small municipalities the wearing rate was unchanged.

- "Wearing rates in 1994 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. There is

no difference in other respects.
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- Wearing rates in 1994 by size of municipality: There are significant

differences in all categories. Among children, the pattern is high wearing rates

in average-sized municipalities and the lowest rates in large municipalities.

Among adults, wearing rates increase with increased size of municipality.

A general conclusion drawn from the measurements of 1994 is that there seems to

be an upward trend in wearing rates among both children and adults, for children

only in average-sized municipalities but for adults in both large and average-sized

municipalities.

The report also presents an estimate of total helmet usage by weighting the

wearing rates of children and adults. From the available information, total wearing

rates are estimated to be between 10-15% following a slightly upward trend.

VTT Meddelande 750





1 BAKGRUND OCH SYFTE

VTI har sedan 1988 genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i

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

av Vägverket. Initiativet till mätningarna togs ursprungligen av det tidigare Cykel-

säkerhetsrådet som under NTFs ledning bl.a. genomförde en central cykelhjälms-

kampanj 1988, kallad "Hjälm-88". För att kunna följa upp denna kampanj, och

även efterföljande hjälminsatser, efterfrågades ett instrument som kunde beskriva

förändringar i hjälmanvändning år från år. "Hjälm-88" liksom de efterföljande

kampanjerna "Hjälm-89 och -90" har påverkat uppläggningen av de mätningar

som hittills genomförts. Kampanjerna var speciellt inriktade mot målgrupperna

mindre barn, grundskolebarn samt vuxna som cyklar till och från arbetet och där-

för inriktades även första årets hjälmräkning mot dessa cyklistkategorier. De efter-

följande hjälmräkningarna har sedan dess genomförts enligt samma uppläggning.

Syftet med mätningarna är främst att skatta förändringar i cykelhjälmsanvänd-

ningen år från år, men även att ge indikationer om andel cykelhjälmsanvändare i

Sverige ett visst år. Tanken är alltså inte primärt att utvärdera effekterna av

enskilda hjälmkampanjer utan mätningarna utgör snarare ett kontinuerligt åter-

kommande underlag till hur användningen förändras i Sverige för att på så sätt

vara ett underlag för planering 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. Vad en eventuell

förändring beror på ger däremot studien inget svar på.

Ett komplement till föreliggande observationsstudie är information om själv-

rapporterad hjälmanvändning som erhålls genom den trafiksäkerhetsenkät som

TSV, och numera Vägverket, genomfört varje år sedan början av 80-talet. Vissa

frågor i enkäten berör cykelhjälmsanvändning bland vuxna och barn, men efter-

som det handlar om självrapporterad användning finns vissa jämförbarhets-

problem 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 p.g.a. tillfälliga bortfall ett visst år. Totalt ingår 21 orter och 161 mätplatser i

den årliga mätserien. I 1994 års mätning ingår data från samtliga orter och från

154 mätplatser. De orter som ingår är indelade i tre grova storlekskategorier enligt

följande:

- 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 Al-

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, t.ex. 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

 

 

  

 

 

    
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. Obser-

vationerna görs på samma platser varje år och de sker på en vardag under ca 2

timmar, antingen på morgonen eller eftermiddagen. Ett undantag är observa-

tionerna i bostadsområden (barn -10 år) som utöver vardagsmätningen komplette-

rats med en lördagsmätning 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 fått byta dag, men

de ursprungliga klockslagen har behållits.

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 observa-

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

banor etc.

- 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 1994 års mätning ingår totalt 39 207 observationer

fördelat på de fyra cyklistkategorierna enligt tabell 2.

Tabell 2 Antal observationer som ingår i 1994 års mätningar uppdelat på cyk-

 

 

 

listkategori

!Cyk stkaterl I Antal

Barn: (-10 år) 1904

Barn: (Grundskola) 4980

Vuxna: (Arbetsplatser) 7663

Cykelstråk: (Samtliga) 24660

Totalt 39207
    

VTT Meddelande 750



2.3 Analyser

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

mellan två mättillfällen, t.ex. mellan 1993 och 1994, elle: från mätningarnas start

1988 till 1994. I vissa fall har även analyserats om det föreligger skillnader mellan

kön eller ortstorlek i 1994 års mätning.

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

xz-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 1994 års mätningar med uppdelning på enskilda

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

sammanslaget resultat som är det viktiga i en studie av det här slaget. Resultat 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 slumpmässiga

variationer.

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

Nolén (1992, 1993, 1994).

3.1 Förändring i hjälmanvändning

3.1.1 Förändrad användning mellan 1993 och 1994

Av figur 2 framgår hur den totala cykelhjälmsanvändningen varierat sedan 1988

för olika cyklistkategorier.

 

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

-&- Barn: (Grundskola) -- Allmänna cykelstråk *
      

 

    

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Figur 2 Total cykelhjälmsanvändning 1988 - 1994. (* = signifikant förändring

mellan 1993 och 1994) "
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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

grundskolebarn. Mellan 1990 och 1992 inträffade dock en stagnation i använd-

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

Därefter har användningen ökat för båda barnkategorierna, speciellt för de yngre

barnen som nu ligger på ca 47%. För skolbarn ökade användningen mellan 1992

och 1993 till en nivå som gäller även 1994 (ca 25%).

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

mycket lägre nivå än hos barn. Det tycks dock finnas en svagt uppåtgående trend,

t.ex. mellan 1989 och 1991 ökade användningen från ca 2% till 4%, en nivå som

låg kvar till 1993, men vid senaste mätningen har det skett en ny ökning upp till ca

6%.

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

vilket inte är så konstigt eftersom ca 90% av cyklisterna i denna kategori är vuxna.

Mellan 1988 och 1990 låg användningen på ca 3%, men ökade därefter något för

att 1994 ligga på ca 7%. Användningen för enbart de vuxna i kategorin uppgår

1994 till 5,8%, vilket är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med 1993.

(x2=40,25, df=1, sign.).

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.
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Barn: (Grundskola)55 4 Pojkar * Barn: (-10 år

=&- Flickor *
-Q- Pojkar
-&- Flickor

45

35

25

20

15
10

5
 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

%
30
28 -) Män *
26 Fi=-& Kvinnor *

      
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Figur 3 Cykelhjälmsanvändning 1988 - 1994 uppdelat på kön (* = signifikant

förändring mellan 1993 och 1994). Observera att de nedre och övre

figurerna har olika skala på Y-axeln

Av figuren ovan kan man se att den ökade användningen bland yngre barn gäller

både pojkar och flickor. Hos grundskolebarn är också trenden samma hos pojkar

och flickor, dvs. oförändrad användning mellan 1993 och 1994. För vuxna som

cyklar till och från arbetet har det skett en ökning hos både män och kvinnor. Det-

samma gäller cyklister på allmänna cykelstråk.
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% %

    

 

-Större ort 55 =&- Större ort *
Medelstor ort * Medelstor ort *

5 =- Mindre ort=- Mindre ort

35

25

 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

% %

  

   

28 =-& Större ort * 28 = Större ort *
26 Medelstor ort * Medelstor ort *

-- Mindre ort -- Mindre ort

18

junek juh
rk

ph

funna

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Figur 4 Cykelhjälmsanvändning 1988 - 1994 uppdelat på ortstorlek (* = sig-

nifikant förändring mellan 1993 och 1994). Observera att de nedre och

övre figurerna har olika skala på Y-axeln

I figur 4 ovan framgår att det är i de medelstora orterna som användningen ökat

för barn, speciellt för barn upp till 10 år där användningen nu ligger på 56%.

Bland skolbarn i större orter tycks det däremot ha skett en minskad användning.

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

både stora och medelstora orter. Ökningen har varit kraftigast i de större orterna

där användningen nu ligger på ca 18%. Även på allmänna cykelstråk har det skett

en ökad användning i större och medelstora orter.

3.1.2 Förändrad hjälmanvändning mellan 1988 och 19947?

Det kan vara intressant att se hur användningen har förändrats sedan observa-

tionsmätningarna startade för sju år sedan. I tabellen nedan kan man se hur stor

användningen var vid första (1988) respektive senaste mätningen (1994). Där

framgår också hur stor förändringen varit, uttryckt i procent och i procentenheter.
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Den kraftigaste ökningen har skett bland grundskolebarn, från 5% till ca 25%,

vilket innebär en ökning med drygt 390% på sex år (nästan en tredubbling).

Vuxna, som fortfarande har en låg användning, har trots detta ökat sin användning

med ca 250% under samma period.

Tabell 3 Jämförelse av hjälmanvändning 1988 och 1994

 

Användning . Förändring
 

1988 1994 Procentenh. %
 

 

Barn (10 år) 20,2 47,4 27,2 135

Barn (Skola) 5,0 24,6 19,6 392

Vuxna (Arb.pl.) 1,7 5,9 4,2 247

Allmänna cykelstråk 2,9 7,1 4,2 145

 

   

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 de två första åren samt mellan 1992 och 1993. Ungefär samma tendens

gäller för de yngre barnen, men dels har de relativa förändringarna inte varit lika

kraftiga, dels har det skett en ökning senaste året.

För vuxna som cyklar till arbetet har tendensen varit uppåtgående sedan 1989,

utom mellan 1991 och 1992 då det var en stagnation. Ökningstakten har också

varit större senaste året än tidigare. På allmänna cykelstråk tycks också finnas en

uppåtgående tendens sedan 1990.

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 1994 signifikant för alla fyra cyklistkatego-

rierna.

VTT Meddelande 750

 



12

 

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

-- Barn: (Grundskola) -- Allmänna cykelstråk
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Figur 5 Relativ förändring i hjälmanvändning 1988-1994. (Index = 100,

år 1988)

3.2 Hjälmanvändning 1994 uppdelat på kön och ortstorlek

Hittills har resultaten enbart gällt förändringar i användning mellan olika mättill-

fällen. Man kan också göra en direkt jämförelse mellan kön och ortstorlekar uti-

från 1994 års mätning.

I figur 6 redovisas hjälmanvändningen uppdelat på kön. Där framgår att det 1994

är en större andel flickor (ca 52%) än pojkar (45%) som använder hjälm bland

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

För vuxna cyklister på allmänna cykelstråk finns en övervikt av manliga hjälm-

bärare, 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).
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| E Män/Pojkar 2 Kvinnor/Flickor'

 60 p
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- . 4,4

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

      

Figur 6 Cykelhjälmsanvändning 1994 uppdelat på kön (* = signifikant skill-

nad)

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

för vuxna är användningen högst i de större orterna medan det tycks vara det mot-

satta för barn, dvs. lägst användning i de större orterna. Hos vuxna har använd-

ningen under flera år legat högre i större orter. Hos barn har det inte varit någon

lika tydlig tendens, bortsett från att användningen i medelstora orter ökat kraftigt

under de senaste två åren (se figur 4).
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Barn: (-10 år)* Barn: (Grundsk)* Vuxna: (Arbetspl)* Vuxna: (Cykelst)*

Figur 7 Cykelhjälmsanvändning 1994 uppdelat på ortstorlek (* = signifikant

skillnad)

3.3 Total cykelhjälmsanvändning

Av resultatet från 1994 års observationsstudie framgår att hjälmanvändningen

varierar väldigt mycket beroende på vilken cyklistkategori som avses, från ca 6%

hos vuxna som cyklar till arbetet, till ca 47% 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.

Enligt Thulin och Nilsson (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 reservation för att åldersgrupperna inte helt sammanfaller med dem i obser-

vationsstudien kan man ändå göra en grov skattning av en total hjälmanvändning.

En sådan skattning visar att ca 11% av barn och vuxna sammanslaget använde
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hjälm 1994 enligt observationsmätningarna'. Jämfört med 1988 är det en ökning

med drygt sju procentenheter.

Som nämnts tidigare finns även information tillgänglig om självrapporterad

hjälmanvändning via Vägverkets trafiksäkerhetsenkät (Lekander, 1995). Om man

utifrån enkätdata gör motsvarande uppskattning av "total användning" så hamnar

man på en något högre nivå, beroende på att den självrapporterade användningen

för barn ligger mycket högre i enkäten än vad som syns i observationsmätning-

arna.

Skillnaden i "total användning" mellan observations- och enkätdata är endast

några procentenheter och båda beräkningsunderlagen visar på en svagt uppåt-

gående tendens sedan 1988.

 

I+ Observationsdata (VTT) F Enkätdata (Vägverket) '

 

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

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

b P

l
l
l
l
l

  

 

 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

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

manslaget) mellan 1988 - 1994

 

! Man måste här vara medveten om att observationsstudien primärt är avsedd att studera föränd-

ringar i hjälmanvändning från år till år, inte att uttala sig om absoluta nivåer. Detta innebär att

den "Totalnivå" som här anges inte nödvändigtvis avspeglar den sanna användningsnivån. Det

är i stället ökningen jämfört med tidigare år som är det viktiga.
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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

representativt för alla orter i Sverige, vilket i prinéip skulle ha krävt ett slump-

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

Begränsningar i generaliserbarhet bör dock mer gälla användningsnivån än själva

förändringen mellan mättillfällena. Studien bör därför ändå kunna vara ett

användbart instrument för att uppskatta förändringar i hjälmanvändningen år från

år. Vissa begränsningar kommer man dock inte ifrån, t.ex. 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, men det före-

kommer också att skillnader mellan enskilda orter är så pass stora att det troligen

inte kan förklaras av enbart slumpen. Detta gäller t.ex. 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 Konsult" (före detta Stockholms gatukontor) genomför i juni varje år.

Deras mätning 1994 visade på ca 24% användning (Berggren, 1994).

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

användning, allt från orter som ligger på 45-50%, t.ex. Falun och Nyköping, till

orter som har under 10%, t.ex. Malmö och Kristianstad. En av orsakerna till

variationen kan vara att mätningarna bland grundskolebarn spänner över alla tre

skolstadierna och ju fler högstadieelever 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 mät-

ningarna består av samtliga stadier. Enligt publikationen "Årsbok för skolan

1995" utgiven av Lär::rförbundet/Lärarförlaget är sju av de skolor som observera-

des 1994 rena högstadieskolor medan nio är renalåg- och mellanstadieskolor.

Resten består av alla tre stadierna blandat. I bilaga 6 redovisas sambandet mellan
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andel högstadieklasser i de observerade skolorna och andel hjälmanvändare. Man

kan då se att det visserligen finns en svag tendens till lägre andel hjälmanvändare

med ökad andel högstadieklasser, men denna tendens är mycket svag och inte

heller signifikant. Tidigare mätår har användningen vid högstadieskolorna sällan

överstigit 2-3%, så förutsatt att skolorna är rätt klassificerade kan det ha skett en

ökad användning bland högstadieelever. 1994 varierade andel hjälmanvändare

mellan 1-53% i de skolor som klassificerats som högstadieskolor.

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 1993 och

1994 visar att det genomgående varit något varmare 1994, mellan 1-3 grader

högre medeltemperatur beroende på typ av mätplats. Vad gäller nederbörd har det

regnat lite mer 1994 under mätningarna i bostadsområden, men regnat lite mindre

under skolmätningarna. För kategorierna "Arbetsplatser" och "Allmänna cykel-

stråk" finns däremot ingen skillnad i nederbörd. För alla mätkategorier utom

"Bostadsområden" har det också varit något blåsigare under 1994.

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

användare, men en hypotes är att vackert väder har en dämpande effekt på andel

användare 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 "*cykelentusiaster".

Att det regnat något oftare 1994 under mätningarna av yngre barn bör därför inte

spela någon större roll för andelen hjälmanvändare. Vid mätningarna bland skol-

barn har det regnat något mindre och blåst lite mer. 1994. Vädret kan visserligen

antas ha en större betydelse för denna kategori eftersom barnen är lite äldre, men

troligtvis har det inte haft någon större inverkan eftersom dels skillnaden inte är så

stor, dels att mindre regn och mer blåst bör motverka varandra.

Vad gäller vuxna cyklister har det blåst lite mer under mätningarna 1994, men å

andra sidan har det varit lite varmare så det bör inte vara väderskillnader som för-

klarar den ökade användningen hos vuxna cyklister.

Resultatet från 1994 års mätning visar på en fortsatt ökad användning för barn upp

till 10 år, vilket tyder på ett trendbrott jämfört med stagnationen 1991-1992. Vid
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en närmare granskning tycks det dock vara i de medelstora orterna som ökningen

skett, något som även gäller för skolbarnen. Det tycks inte heller vara någon

enstaka "mellanstor" ort som svarat för ökningen, utan mönstret finns hos de

flesta (bilaga 5). Man kan endast spekulera i vad det kan bero på, men en förkla-

ring skulle kunna vara NTFs pågående cykelhjälmsaktiviteter i ett flertal låg- och

mellanstadieskolor runt om i landet (NTF, 1993, Säfwenberg, 1995). Intensiteten i

dessa aktiviteter har säkert varierat mellan olika orter och kanske har de varit

intensivast i mellanstora orter?

De vuxnas hjälmanvändning ligger fortfarande på en låg nivå, kring 6%.

Användningen har visserligen ökat med 250% de senaste sex åren (arbetsplatser),

men trots detta borde det finnas en stor potential att öka användningen med rik-

tade åtgärder mot denna målgrupp.

Som nämnts tidigare finns ett komplement till observationsmätningarna i form av

självrapporterad hjälmanvändning via Vägverkets årliga trafiksäkerhetsenkät.

Enligt enkäten uppger ca 3% av vuxna cyklister att de alltid eller nästan alltid

använder cykelhjälm, vilket ligger i nivå med observationsstudiens resultat, t.o.m.

lite i underkant. Däremot finns stora skillnader vad gäller barns användning.

Enligt föräldrar använder ca 85% av barnen (3-10 år) alltid eller nästan alltid

hjälm, vilket är nästan dubbelt så hög användning som i observationsstudien.

Enkätdata bygger på självrapporterad användning, men en annan viktig skillnad är

att den redovisar andel hjälmanvändare oberoende av hur mycket de cyklar.

Observationsstudien beaktar däremot hjälmanvändning under cykling och påver-

kas därför av cyklandets omfattning. Det kan därför inte uteslutas att enkätresulta-

tet mer speglar föräldrarnas uppfattning om deras barns hjälmanvändning än bar-

nens faktiska användning eftersom de flesta barn kanske betraktas som

"hjälmanvändare", men kanske inte använder hjälm varje gång de cyklar eller

åtminstone mer sällan än vad föräldrarna tror. Om antagandet är riktigt kan det

förklara att man får så höga användningssiffror för barn i enkätfrågorna och man

bör då tänka på vilket budskap som används för att öka barns hjälmanvändning

genom föräldrapåverkan. Om budskapet är att "Ditt barn skall använda cykel-

hjälm...", så kanske man slår in öppna dörrar om de flesta föräldrar redan betraktar

sina barn som hjälmanvändare. Budskapet bör då i stället vara att "Hjälmen skall

användas varje gång...".
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En fördel med enkätresultaten är däremot att den självrapporterade användningen

mycket lätt kan fördelas på olika åldersgrupper, vilket är ett värdefullt komple-

ment till observationsstudien, där åldersindelningen med nödvändighet blir väldigt

grov. Vill man t.ex. veta om pensionärers2 hjälmanvändning förändras, finns i dag

endast enkätresultatet att tillgå. Enligt enkätmätningen har också hjälmanvänd-

ningen ökat ganska kraftigt de senaste åren bland cyklister mellan 65 och 74 år.

1994 uppgav ca 10% av denna åldersgrupp att de använde cykelhjälm (Lekander,

1995).

I det Nationella trafiksäkerhetsprogrammet 1995-2000 finns högt uppsatta mål

som innebär en total cykelhjälmsanvändning i Sverige på 80% år 2000 (Vägverket

m.fl., 1994). Var nivån ligger i dag går inte med säkerhet att säga, men den bästa

skattning som kan göras med den information som är tillgänglig visar på en total

användning på ca 10-15%. Visserligen är tendensen uppåtgående, men ökningen

måste ske snabbare om målet skall uppnås. Det är i detta sammanhang speciellt

viktigt att vuxna cyklisters hjälmanvändning ökar. De svarar för en stor del av

cyklisters trafikarbete och deras användning har därför stor betydelse för beräk-

ningen av total hjälmanvändning.

 

Pensionärer är en viktig målgrupp för åtgärder eftersom de är en extra utsatt cyklistgrupp. De är

för närvarande också en prioriterad målgrupp vad gäller informationsinsatser för ökad hjälm-

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

Av 1994 års hjälmstudie kan man konstatera följande:

- Barn (-10 år); Användningen totalt sett ökar relativt kraftigt till ca 47% (+ 9

procentenheter). Ökningen gäller för båda könen, men en uppdelning på ort-

storlek visar att ökningen endast skett i de medelstora orterna, som nu uppvisar

högst användning på ca 56%.

- Barn (grundskola); Användningen totalt sett ligger på ca 25%, vilket är ungefär

samma nivå som 1993. Den oförändrade användningen gäller båda könen, men

en uppdelning på ortstorlek visar att det skett en ökning i de medelstora

orterna. I större orter har det skett en minskning och en liknande tendens finns

även i mindre orter.

- Vuxna: (arbetsplatser): Användningen ökar totalt sett till ca 6%. Ökningen

gäller båda könen. Ökningen har framför allt skett i de större orterna, men finns

även i de medelstora. I mindre orter är användningen oförändrad.

- Allmänna cykelstråk: Användningen ökar totalt sett till ca 7%. Ökningen gäller

båda könen och har skett i större och medelstora orter. I mindre orter är

användningen oförändrad.

- Könsskillnader i hjälmanvändning 1994: 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. I övrigt finns ingen skillnad.

- Skillnader i hjälmanvändning mellan olika ortstorlekar 1994: Signifikanta

skillnader finns i alla kategorier. Bland barnen är mönstret högre användning i

medelstora orter och lägst i stora orter. Bland vuxna är mönstret ökad använd-

ning med ökad ortstorlek.

En generell slutsats man kan dra av 1994 års mätningar är att det tycks finnas en

uppåtgående trend i hjälmanvändningen hos både barn och vuxna, men att den för

barn endast gäller i de medelstora orterna medan den för vuxna gäller den för stora

och medelstora orter.
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Bilaga 1 (Sid 1)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

BOSTADSOMRÅDEN

Ort: Bostadsområde: 

Datum: Tid:

Väder: J Regn Q Uppehåll Q Kraftig blåst

Temperatur:

 

 

Observatör: 

 
  

CYKELHJÄLM ISHOCKEYHJALM

Pojkar Flickor Pojkar Flickor

 

 

 

  
 
       

 

 

 
Pojkar » _ r Flickor
 

 
Summa: | Summa: /    
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Bilaga 1 Sid (2)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

GRUNDSKOLOR

Ort: Skola:

Datum: Tid:

Väder: U Regn Q Uppehåll Q Kraftig blåst

Temperatur:

 

 

 

Observatör: 

  

  
  
Pojkar _ _Flickor 

 

 

Summa: W Summa: [___    

 

 

  

 

 

   Summa: pr sr 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:
 

 

 
Män Kvinnor
 

 
 

Summa: | i P0 0722 Summa: * 23272
  
 

 

 

 
Män Kvinnor
 

 
   Summa: | l 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: 

   
Vuxna(ovefs ar) FITJFALH C Bam/Urgdomar (1500

Män Kvinnor Pojkar Flickor
 

 

   
   

 

Summa:/=

 

  

   
     Vuxno (over 150 TN _ - Bam/Ungdomar så

Män Kvinnor Pojkar Flickor
 

 

   
   sSumma:f_ summa:f
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Bilaga 2

Cykelhjälmsanvändning 1994 uppdelat på ort och cyklistkategori

  

   

 

 
  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Bostadsomr.|G

Stockholm 41,4 220 17,4 702 25,1 2155 25,1 2153

Göteborg 14,0 129 65,0 20 14,4 1751 11,1 1654

Malmö 41,0 83 7,0 244 13,7 234 4,2 4007 3,4 3571

Gävle 59,3 162 16,9 237 3,0 365 3,2 1851 1,8 1678

Halmstad 71,4 17 32,9 574 1,7 523 3,7 1975 2,3 1821

Helsingborg 20,5 83 33,5 263 13,5 163 5,0 457 1,6 367

Linköping 63,2 117 18,9 164 2,2 2754 5,3 1876 5,0 "1857

Lund 25,4 118 20,1 164 11,5 122 29,1 175 29,3 140

Norrköping 50,6 168 9,9 293 7,2 375 3,1 1560 1,7 1390

Sundsvall 56,8 88 27,9 351 4,0 298 4,4 434 4,1 413

Umeå 74,1 81 34,0 409 6,4 704 6,1 1456 4,9 1380

Västerås 77,4 175 30,5 118 10,0 648 5,0 1854 3,3 1667

Falun 40,3 62 45,5 55 2,0 50 3,5 778 2,9 713

Kalmar 25,6 82 21,5 158 3,3 30 2,1 966 0,9 823

Kiruna 40,0 35 13,8 138 0,0 125 7,3 246 1,0 199

Kristianstad 18,2 22 6,7 209 2,7 182 5,0 342 1,7 298

Motala 83,3 30 40,4 141 - - 11,0 373 2,9 310

Nyköping 38,2 34 53,2 94 4,9 123 3,5 1128 2,2 1036

Skövde 30,0 90 14,2 148 2,4 85 6,9 522 2,2 457

Västervik 100,0 19 15,9 314 0,0 124 4,6 453 1,1 380

Örnsköldsvik| 34,5 - 29/1 36,5 356| 5,6 - 36| 47 - 301] 4,6
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Bilaga 3 (sid 1)

Cykelhjälmsanvändning 1994 per ort och mätplats

| BOSTADSOMRAÄDEN (Barn upp till 10 år) ]

   

 
Stockholm
Drakenberg
Dalen
Skarpnäckstfältet

sSot    

Göteborg
Gårdssten
Grevegården
Skintebo

sa

  

Malmö
Oxie
Lindeborg

keflo

 

un  

  

  

Gävle
Sö Bomhus
Andersberg 

 

Halmstad
Vallås
Frennarp
-.

>.-

Helsingborg

Rosengården

Elineberg

 

  

 

 

    

Linköping

Lambohov

Vidi

Lund

 

Norrköping

Rambodal

Klockaretorpet
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30,0 20 28,6 14 33,3 6

    

   

    

    
2S
S
St

    

  

Ses gt. T

s ääåxåawm osss 

    

66,0 94 60,7 56 713,7 38

31,1 74 24,0 50 45,8 24
    

 

  



Bilaga 3 (sid 2)

 

 

 

      

    

 

    

forts.

Sundsvall

Granloholm 61,1 54 62,2 37 58,8 17

Umeå

Mariedal/Marieberg 86,8 38 84,6 26

Totalt -- 200086)

Falun

Slätta-Herrhagen 40,3 62 25,8 31 54,8 31

Kalmar

Smedby 25,6 82 21,6 37 28,9 45

Kiruna

Lombolo 40,0 35 40,0 20 40,0 15

Kristianstad

Gamlegården 18,2 22 16,7 12 20,0 10

Motala

Charlottenborg 83,3 30 82,6 23 85,7 7

Nyköping

Arnö 38,2 34 41,7 24 30,0 10

Skövde

Sö. Ryd 30,0 90 25,0 68 45,5 22

Västervik

Yttre Brevik 100,0 19 100,0 13 100,0 6

Örnsköldsvik

Vallhalla/Sörliden 34,5 29 31,6 19 40,0 10  
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Stockholm

Hässelby/Villastad sk.

Gärdesskolan

Bergholmsskolan
#5

Göteborg
Dalaskolan
Bjurslättskolan
Pavelundsskolan 

Sofielundsskolan

Kirsebergsskolan

Blankebäckssk.

Oxuevangsskolan.

Gävle
Stiglundsskolan
Solangsskola 

 

Halmstad
Hallägraskolan/
Klockargårdssk
_Vallasskol? 

Helsingborg
Fredriksdalsskolan
Elinebergsskolan 

Linköping
Kungsbergsskolan
Tprnhagsskolankotteanhc b e Sets 55%;- ._
:" å $ ts %

 

Lund

Järnåkraskolan

Fågelskolan
 

 

 

 

 

 

 

5205
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"GRUNDSKOLOR ||

   

74
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forts. 
Norrköping

Djäkneparkssk.

Ektorpssk.

   

Sundsvall

Bergsåkers sk.

Hagaskolan

28sååå23

 

Umeå

Hagaskolan

Västerås

Lillhagaskolan

Hagaskolan

Nybyggeskolan

Falun

Hällsinggårdssk

Kalmar

Bergaviksskolan

Kiruna

Bolagsskolan

Kristianstad

Gustav Hellstr. sk

Motala

Södra skolan

Nyköping

Oppebyskolan

Skövde

Rydskolan

Västervik

Norra Högstadiet

Marieborgsskolan
$ s
   

Örnsköldsvik

[(rokstaskolan

Angetskolan_ 
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21,5

13,8

27,3

Bilaga 3 (sid 4)

StokesE:

55 32,3

158 28,1

138 18,5

33 26,3

 

141 45,5

94 59,6

148 18,8

201 1,0

113 47,2?

 

 

  

  

       

    

 

52

80

 

 

 

62,5 24

17,0 94

9,6 73

28,6 14

 

32,1 53

45,2 42

8,8 68

1,0 98
36,5 ___ 52

 



Bilaga 3 (sid 5)

 

[ARBETSPLATSER |

 

 
Stockholm

Garnision

KTH

  

  
   270linsk    

  
#Sokos

Göteborg

Volvo 65,0 20 61,1 18 100,0 2

SKF = » - » 2 -

Chalmers _jong
- $

 

      

   

  

  

Sydkraft 20,5 AB 20,6 34 20,0 10

Sjukhuset

Kockums

    

 
Se% S r

1 &? .:-=%-
PS enes

 

Halmstad

Länssjukhuset 2,4 205 3,7 81 1,6 124

   

 

Larsfrid 1,3 318 1,5 197 0,8 121

 

Helsingborg

Boliden Kemi 8,5 118 9,8 102 0,0 16

    

 

Linköping

SAAB 3,7 1363

iversitetet
pornoP>T

 

   
bitte
     

     

Lund

  
 

    

 

  . Ö:$X'q%'å; % x
Sökte -+ %

og
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forts. 
Norrköping

Ericsson

Sundsvall

Sundsv. sjukh.

Umeå

Hissjövägen

Lbass  

Västerås

Mimerkontoret

ES200

Falun

Saab-Scania

Kalmar

Volvo

Kiruna

LKAB

Kristianstad

Centralsjukh.

Motala

Electrolux

Nyköping

Lasarettet

Skövde

Volvo

Västervik

Electrolux

Örnsköldsvik

Modo 

assarettsbacken _ |

3,3

0,0

2,7

4,9

2,4

0,0

5,6

30

125

182

123

85

124

36

Bilaga 3 (sid 6)

4,0

0,0

2,6

9,1

2,8

0,0

3,7

   

   

  

25

121

77

SÅ

71

61

27  

 

 

0,0 6

0,0 5

0,0 4

2,9 105

2,5 79

0,0 14

0,0 63

11,1 9 
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Stockholm

Roslagsvägen

Tranebergsbron

Munkbron

Göteborg

Göta Älvsbron

Linnég/Landsvägsg

Delsjövägen

Vasagatan  

 

Malmö

Södervärnsstråket

Fågelbacksstråket

Kaptensgatan

So Bulltoftavagen  

Drottningbron

Rådhustorget

Haimstad

Österbro

Slottslordsv/Sondrumsv
  fo ot S

Helsingborg

Viskstråket

Kopparmollegatan
E:.&k ww&?&
  

"Nu Qiu$&"?

Linköping

Klosterg/Drottningg

Lund

Lilla Fiskaregatan

Unuversutgtsblblloteket

Norrköping

Vasaparken

Bergsbron
.....
  

Sundsvall

Granlo-Granloholm

Heffnersvägen
  

  

52$

44,7

  

 

5,4

 

7,4
....x ss var...

 

_1020

  

 

  

   

190

870

1006

 

 

 

  

4,5

6,4
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[_ _ALLMÄNNA CYKELSTRÄK ]]

18,2 291 166

36,5 323 179

36,2 531 353

14,6 178 134
&ä;;åxågfpåäxyn & ;

15,8 373 17,3 168

40,2 107

 

 

513

_336

155

109
 

 

 

 

1,3

10,0
SX

 

 

681

239

 

  

  

   

   

 

   

   

  

   

   
   

3,2

2,7

 

 

 

125

37 
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forts.

Umeå

Nygatan

 

Västerås

Cityringen/Bondeg.

 

Falun

Myntgatan

Trotzgatan (Rv.60)

   
FS &.
r

Kalmar

Rifa gång/cykel

Föl

Kiruna

Adolf Hedinsv/

Hjalmar Lundboholmsv

Su at $% :>. % S4 $ å % gä?»

osa ;» tott kkr

Kristianstad

Näsbychaussen

 

Motala

Östermalmsgatan

 

Nyköping

Trosav/Lennings väg

Skövde

Falköpingsvägen

Ma

Västervik

S:ta Gertruds väg

Allén/Storgatan
Nam MST %!?åä gx

StoSoten = stolt

s

 

  
   

Örnskö
ldsvik

Cykelb
ana

(E4:an)

Modov
ägen

Folat
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B

S

  

 

14,7

8,1

  
6,7
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s > å ks

"tåg!!e,

273 1,4

151 16,8 113

11,8 51

102] 5,7

tl

 

42:07 E %*Wzääååff 04 -. 2

    
SkeneTT

  

    

      

  

  

  

   

   

     

 

  
      

  

  

 



 

Tabell 1. Förändring i hjälmanvändning från 1993 till 1994. Chi-två test m.a.p kön.

Bilaga 4 (sid 1)

Tabellunderlag för statistiska analyser

 

 

   

 

TronT8

Barn: (- 10 år)

Pojkar 35,0 14781 44,6 1159] 24,50 1

Flickor 41,5 991 51,8 7451 17,89 1 =.01

Totalt 37,6 24691 47,4 1904] 42,01 1 ©.01

Barn: (Grundsk)

Pojkar 24,6 27981 25,4 2673 0,40 NS

Flickor 24,0 2517] 23,6 2307 0,11 1 NS

Totalt 24,3 5315] 24,6 4980 0,06 1 NS

Vuxna: (Arb.pl.)

Mån 4,2 5438 5,8 46941 12,78 1 ©.01

Kvinnor 4,3 3283 6,0 2969 8,98 1 =.01

Totalt 4,3 8721 5,9 76631 22,10 1

Allm. Cykelstråk

Män/Pojkar 6,2 10795 8,5 12723] 44,18 1 ©=.01

Kvinnor/Flickor 4,6 9790 5,6 11937 9,84 1 £.01

Totalt 5,5 20585 7,1 24660] 49,99 1   

 

  

Tabell 2. Förändring i hjälmanvändning från 1993 till 1994. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 

 

 

___ 1993 ___ 1994_

22% ___n % A1»__&.

Barn: (- 10 år)

Större ort 35,3 550/ 33,1 432 0,41 1 NS

Medelstor ort 37,9 1300] 56,3 1069] 79,08 1 =.01

Mindre ort 39,1 6191 39,2 403 0,00 1 NS

Barn: (Grundsk)

Större ort 23,6 690] 17,6 794 7,79 1

Medelstor ort 22,4 3093] 26,5 2573] 13,07 1

Mindre ort 28,7 1532] 24,8 1613 5,58 1 NS

Vuxna: (Arb.pl.)

Större ort 8,3 1761 17,5 956| 50,31 1 =.01

Medelstor ort 3,4 5717 4,5 5952 8,03 1

Mindre ort 2,3 1243 2,3 755 0,00 1 NS

Allm. Cykelstråk

Större ort 9,0 62171 12,2 36,78 1 ©.01

Medelstor ort 3,3 9293 4,8 11638] 28,91 1

Mindre ort 5,2 5075 4,6 5109 1,99 1 NS   
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Tabell 3. Hjälmanvändning 1994. Chi-två test m.a.p kön

 

 

 

 

   

3

28% ___ Hh_ |_ _B__

Barn: (- 10 år) 9,15

Pojkar 44,6 1159] 1

Flickor 51,8 7451 =.01

Barn: (Grundsk) 2,12

Pojkar 25,4 2673 1

Flickor 23,6 2307] NS

Vuxna: (Arb.pl.) 0,05

Mån 5,8 46941 1

Kvinnor 6,0 2969] NS

Vuxna: (Cykelst.) 80,48

Män 7,2 11472] 1

Kvinnor 4,4 11029] =.01  

Tabell 4. Hjälmanvändning 1994. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 

 

 

 

   

sy

;% in l 3

Barn: (- 10 år)

Större ort 33,1 4321 80,34

Medelstor
ort 56,3 1069 2

Mindre ort 39,2 403] =©.01

Barn: (Grundsk)

Större ort 17,6 7941 26,09

Medelstor
ort 26,5 2573 2

Mindre ort 24,8 1613] =.01

Vuxna: (Arb.pl.)

Större ort 17,5 956 271,68

Medelstor
ort 4,5 5952] 2

Mindre ort 2,3 7551 =.01

Vuxna: (Cykelst.)

Större ort 11,5 73781 644,35

Medelstor
ort 3,5 10713] 2

Mindre ort 2,0 4410] =©.01  
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Bilaga 4 (sid 3)

Tabell 5. Förändring i hjälmanvändning från 1988 till 1994. Chi-två test.

 

 
% i 1 n d

 

Barn: (- 10 år)

Barn: (Grundsk)

Vuxna: (Arb.pl.)

Allm. Cykelstråk

20,2 1927

5.0 8199

1,7 10306

  
2,9 22101

47,4 1904

24,6 4980

5,9 7663

  

 
7,1 24660

31

1089,86

221,30

429,07

6,72

 

1 (.Ö1 .

1

1

1
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Bilaga 5 (sid 1)

Förändring i cykelhjälmsanvändning mellan 1993 och 1994 uppdelat på ortstorlek

Barn -10 år

EB Stora ET Medel [T Små

Stockholm
Göteborg

Malmö

Gävle
Halmstad

Helsingborg
Linköping

Lund
Norrköpin
Sundsvall

Umeå
Västerås

Falun
Kalmar
Kiruna

Kristianstad
N Mptala
yköpin
Skåvdg

.. Västervik
Örnsköldsvik 

-40 -30 -20 -10 10) 10 20 30 40

%-enheter

Figur 1 Förändring i cykelhjälmsanvändning för barn (-10 år) mellan 1993 och 1994

uppdelat på ortstorlek.

Barn (grundskola)

EM Stora ET Medel [ Små

Stockholm
Göteborg

Malmö

Gävle
Halmstad

Helsingborg
Linköping

Lund
Norrköpin
Sundsvall

Umeå
Västerås

Falun
Kalmar
Kiruna

Kristianstad
N Mptala

öpin
Skövde

.. Västervik
Örnsköldsvik 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

%-enheter

Figur 2 Förändring i cykelhjälmsanvändning för barn (grundskola) mellan 1993 och

1994 uppdelat på ortstorlek.



Bilaga 5 (sid 2)

Förändring i cykelhjälmsanvändning mellan 1993 och 1994 uppdelat på ortstorlek

Vuxna (arbetsplatser)

MM Stora Medel 27 Små

 

  
Stockholm
Göteborg

Malmö

Gävle : 2
Halmstad i

Helsingborg
Linköping

Lund
Norrköpin
Sundsvall

Umeå
Västerås

Falun
Kalmar i ;;)
Kiruna

Kristianstad
Kubb : S
yKOpiIng %
Skåvde :

. Västervik ; : : : : :
ÖmSköldSViknnllln r e h e e s s e e s s e e s h e e h h

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

%-enheter

   

    

Figur 3 Förändring i cykelhjälmsanvändning för Vuxna (arbetsplatser) mellan 1993

och 1994 uppdelat på ortstorlek.

Allmänna cykelstråk

EM Stora ET Medel [- Små

Stockholm

Göteborg

Malmö

Gävle

Halmstad

Helsingborg

Linköpin

Lun

Norrköpin

Sundsva

Ume

Västerås

Falun

Kalmar

, . Kiruna

Kristianstad

N lI(V_l_ot_ala

yköpin

Skövde

. Västervik

Ornsköldsvik 

-20 -10 0 10 20

%-enheter

Figur 4 Förändring i cykelhjälmsanvändning för Allmänna cykelstråk mellan 1993 och

1994 uppdelat på ortstorlek.



Bilaga 6 (sid 1)

Samband mellan andel högstadieklasser och andel hjälmanvändare

 

I Regressionslinje © Skolor l

% Hjälmanvändare
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% Högstadieklasser

Figur 1 Samband mellan andel hjälmanvändare hos grundskolebarn och andel

högstadieklasser i den aktuella skolan.

Kommentar:

Av regressionslinjens lutning att döma tycks det visserligen finnas en tendens till att andel

hjälmanvändare sjunker med ökad andel högstadieklasser i den skola som observeras, men

sambandet är mycket svagt och också för otydligt för att vara signifikant'. Exempelvis kan

man av figuren se att av de nio skolor som inte har högstadium varierar hjälmanvändningen

mellan ca 10% och 53%, medan vid rena högstadieskolor varierar andelen mellan 1-53%.

 

' Varken regressionskoeficienten (b = -0.07, n=38) eller korrelationskoeficienten (r = -0.16, n=38) är
signifikanta.
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