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Referat

VTT har sedan 1988 genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i Sverige. 1996 års mätning

var den nionde i ordningen och har utförts på uppdrag av Vägverket. Syftet med mätningarna är att skatta

förändringar i cykelhjälmsanvändningen år från år.

Mätningarna sker genom observationer av cyklister på 21 orter i Sverige (totalt 160 mätplatser) under

de två första veckorna i september. I 1996 års mätning ingår data från samtliga orter och 154 mätplatser

och omfattar ca 46 000 cyklister. Observationerna inriktas mot fyra cyklistkategorier: 1. Barn (-10 år), 2.

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

1996 års mätningar har också försök gjorts att skatta hjälmanvändning hos äldre cyklister samt skolbarn i

låg-/mellanstadiet respektive högstadiet.
Enligt 1996 års observationsstudie ligger användningen hos barn (-10 år) på 45% vilket är oförändrat

jämfört med 1995. Grundskolebarns användning uppgick till 34% vilket är en ökning sedan föregående

år. Hos vuxna som cyklar till arbetet var hjälmanvändningen 10% vilket är oförändrat jämfört med förra

mätningen. För cyklister på allmänna cykelstråk har dock användningen ökat till ca 13% jämfört med

tidigare mätning. Ökningen på allmänna cykelstråk gäller framför allt vuxna.

En slutsats av 1996 års observationsstudie är att hjälmanvändningen totalt sett följer en fortsatt uppåt-

gående trend hos vuxna och grundskolebarn. Användningen hos yngre barn (-10 år) tycks däremot ha

stagnerat sedan 1994. En skattning av total genomsnittlig användning över samtliga fyra cyklistkategorier

följer också en uppåtgående trend och hamnar 1996 på drygt 15%.

 
ISSN: Språk: Antal sidor:

0347-6049 Svenska 35 + 5 bilagor    



 

 

 

  

 
 

Publisher: Publication:

VTI meddelande 820

Published: Project code:

Swedish National Road and 1997 40052

ÅTransport Research Institute

SE-581 95 Linköping Sweden Project:

Observational study of bicycle helmet usage

in 1996

Author: Sponsor:

Sixten Nolén Swedish National Road Administration

(SNRA)

 
Title:

Bicycle Helmet Usage in Sweden 1988 - 1996 - Results from the observational study of 1996

 
Abstract

Since 1988, observational studies of bicycle helmet usage in Sweden have been carried out annually by

the VTT. The 1996 study was the ninth in this series and was sponsored by the Swedish National Road

Administration (SNRA). The aim of the measurements is to estimate the changes in bicycle helmet usage

in Sweden from one year to another.

The measurements were carried out through observations of cyclists in 21 municipalities in Sweden, at

160 measurement sites in all. Measurements were carried out during the first two weeks in September.

The 1996 study contains data from all the municipalities and 154 sites and almost 46,000 cyclists were

observed. The cyclists were divided into four categories: 1. Children (up to 10 years), 2. Children (nine-

year compulsory school), 3. Adults (workplaces), 4. Public cycle paths (children and adults). During the

1996 study, attempts were made to estimate helmet usage among elderly cyclists and schoolchildren

(junior, intermediate and upper levels).

According to the 1996 observational study, wearing rate for children (-10) is about 45% which means

no change compared with 1995. For children (nine-year compulsory school) the wearing rate increased to

34% compared with 1995. The total wearing rate for adults (places of work) remained on about 10% and

is thus unchanged compared with the measurements from the preceeding year. The wearing rate on public

cycle paths (children + adults) has increased significantly compared with the latest measurement and is

now almost 13%. The increase on public cycle paths is most obvious among adults.

A conclusion of the study is that helmet usage follows a continued upward trend among adults and

children in the nine-year compulsory school. Usage among younger children (-10 years) seems however

to have stagnated since 1994. An estimation of total usage in average among the four categories of

cyclists also follows an upward trend and in 1996 ends at fully 15%, which is a significant increase

compared with 1995.
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Förord

Detta VTT-Meddelande utgör slutrapportering av 1996 års observationsstudie av

cykelhjälmsanvändning. Studien har genomförts på uppdrag av Vägverket.

Projektledare och författare har varit Sixten Nolén.

Datainsamlingen har skett genom observation av cyklister på 21 orter i Sverige.

Ett stort tack riktas till de som utfört observationerna, vilket i de flesta fall varit

medlemmar i Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Ett tack riktas

också till Inger Engström (VTT) som hjälpt till med observationer i Linköping

samt till Ann-Christin Larsson som hjälpt till med observationer i Malmö.

Slutligen riktat ett tack till alla övriga som på olika sätt hjälpt till i projektet,

bl.a. Ann-Sofie Senneberg (VTT) som svarat för textredigering av rapporten och

diverse projektadministration, Gunilla Sjöberg (VTT) som hjälpt till med projekt-

administration, Christina Ruthger (VTT) som svarat för engelsk översättning samt

gjort illustrationen på framsidan.
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CYKELHJÄLMSAÄNVÄNDNING I SVERIGE 1988 - 1996

Resultat från 1996 års observationsstudie

av Sixten Nolén

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

VTT har sedan 1988 genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i

Sverige. 1996 års mätning var den nionde i ordningen och har utförts på uppdrag

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

användningen år från år.

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

160 mätplatser) under de två första veckorna i september. Varje plats observeras

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

mätplatser har använts sedan starten 1988. Observationerna genomförs oftast av

personal från lokala bilkårer i SKBR (Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund).

I 1996 års mätning ingår data från samtliga orter och 154 mätplatser och omfattar

nästan 46 000 cyklister. Observationerna har inriktats mot fyra cyklistkategorier:

1. Barn (-10 år), 2. Barn (grundskolor), 3. Vuxna (arbetsplatser), 4. Vuxna och

barn blandat (Allmänna cykelstråk). Under 1996 års mätningar har också försök

gjorts att skatta hjälmanvändning hos äldre cyklister samt skolbarn i låg-

/mellanstadiet respektive högstadiet.

Enligt 1996 års observationsstudie följer hjälmanvändningen en fortsatt uppåt-

gående trend totalt sett hos vuxna och grundskolebarn. Användningen hos yngre

barn (-10 år) tycks däremot ha stagnerat sedan 1994. En skattning av total använd-

ning över de fyra cyklistkategorierna följer en uppåtgående trend och hamnar 1996

på drygt 15%, vilket är en signifikant ökning jämfört med 1995. I övrigt kan man

konstatera följande:

- Barn (-10 år); Användningen ligger på ca 45% vilket är oförändrat jämfört

med 1995. Sedan 1994 har användningen stagnerat i denna kategori, vilket

gäller både pojkar och flickor. Däremot har det skett en signifikant ökning

hos barn i de mindre orterna, men som delvis motverkas av en nedåtgående

tendens (dock ej signifikant) i de större orterna.

- Barn (grundskola); Användningen totalt sett har ökat jämfört med 1995

och ligger nu på ca 34%. Ökningen gäller för båda könen. En uppdelning på

ortstorlek visar att det endast skett en signifikant ökning i de medelstora

orterna. I större och i mindre orter har det inte skett någon signifikant för-

ändring. I de mindre orterna finns visserligen en minskande tendens, men

om man justerar för att där saknas fyra skolmätningar 1996 så försvinner

denna tendens.

- Vuxna: (arbetsplatser); Användningen totalt sett ligger på nästan 10%

vilket är oförändrat jämfört med förra årets mätning. Detsamma gäller för

både män och kvinnor även om det finns en liten tendens till ökning bland

kvinnorna. En uppdelning på ortstorlekar visar att det skett en signifikant

ökning i de mindre orterna och en tendens till ökning i medelstora orter. I de

större orterna finns inga signifikanta förändringar jämfört med 1995. För
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både mindre och medelstora orter kan man se en ganska tydlig ökning sedan

1994.

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

signifikant jämfört med de senaste mätningen och ligger nu på nästan 13%.

Ökningen gäller både män och kvinnor och för stora och medelstora orter

(tendensen i mindre orter är dock också uppåtgående). Ökningen på all-

männa cykelstråk är tydligast hos vuxna. Bland barn är tendensen också

ökande, men inte signifikant. Användningen hos enbart vuxna ligger på

nästan 12%, vilket är en ökning med ca tre procentenheter jämfört med

1995.

Könsskillnader i hjälmanvändning 1996: Signifikant skillnad finns endast

bland barn upp till 10 år samt bland vuxna som cyklar till arbetet. I båda

fallen är det flickor respektive kvinnor som använder hjälm något mer.

Skillnader i hjälmanvändning mellan olika ortstorlekar 1996: Hos

vuxna cyklister finns signifikanta skillnader både på allmänna cykelstråk

och vid arbetsplatser. I båda fallen är användningen högst i större orter.

Bland grundskolebarn finns också signifikanta skillnader, där framför allt

användningen i mindre orter ligger lägre. Bland barn upp till 10 år finns inga

signifikanta skillnader. I de två barnkategorierna har mönstret ändrats något

jämfört med 1995 då det generella mönstret var högre användning i de större

orterna.

Skillnader i hjälmanvändning 1996 mellan skolbarn i låg/mellanstadiet

respektive högstadiet: Utifrån observatörerna skattning om barnen går i

låg/mellanstadiet (6-12 år) eller i högstadiet (13-15 år) framgår en tydlig

skillnad i användning. De barn som bedömts som låg/mellanstadiebarn har

en hjälmanvändning på ca 53% medan de som bedömts gå i högstadiet

ligger på ca 16% . Skillnaden är signifikant.

Skillnader i hjälmanvändning 1996 mellan vuxna över och under 65 år:

Utifrån observatörernas åldersskattning av vuxna cyklister tycks det inte

vara någon större skillnad i hjälmanvändning mellan cyklister över och

under 65 år. Det ser visserligen ut som om de äldres användning ligger något

högre men ingen signifikanstestning har gjorts eftersom observationerna för

de två åldersgrupperna inte är riktigt jämförbara. Det intressanta är istället

om det vid senare mätningar sker någon förändring inom respektive ålders-

SIruUpp.
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BICYCLE HELMET USAGE IN SWEDEN 1988-1996

Results of the observational study of 1996

by Sixten Nolén

National Swedish Road and Transport Research Institute (VTD

SE-581 95 LINKÖPING

SUMMARY

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

carried out annually by the VTI. The 1996 study was the ninth in this series and

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

the measurements is to estimate the changes in bicycle helmet usage in Sweden

from one year to another.

The measurements were carried out through observations of cyclists in 21

municipalities in Sweden, at 160 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 observations

were mostly carried out by personnel from the local branches of the Swedish

Federation of Women's Transport Corps. The 1996 study contains data from all

the municipalities and 154 sites and almost 46,000 cyclists were observed. The

cyclists were divided into four categories: 1. Children (up to 10 years), 2. Children

(nine-year compulsory school), 3. Adults (workplaces), 4. Public cycle paths

(children and adults). During the 1996 study, attempts were made to estimate

helmet usage among elderly cyclists and schoolchildren (junior, intermediate and

upper levels).

According to the 1996 observational study, helmet usage follows a continued

upward trend among adults and children in the nine-year compulsory school.

Usage among younger children (-10 years) seems however to have stagnated since

1994. An estimation of total usage among the four categories of cyclists follows

an upward trend and in 1996 ends at fully 15%, which is a significant increase

compared with 1995. Furthermore, the following can be observed:

- Children (-10); The wearing rate is about 45% which means no change

compared with 1995. Since 1994, there is a stagnation in usage in this

category, which applies to both boys and girls. On the other hand, there has

been a significant increase among children in small municipalities but this

has been neutralized to some extent by a downward trend (however not

significant) in large municipalities.

- Children (nine-year compulsory school); The total wearing rate has

increased compared with 1995 and is now about 34%. The increase applies

to both genders. Related to size of municipality, a significant increase was

found only in average-sized municipalities. Large and small municipalities

show no significant change. In small municipalities, however, the trend is a

reduction but if a correction is made for four missing measurements in 1996

this trend also disappears.
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Adults (places of work): The total wearing rate remained on about 10%

and is thus unchanged compared with the measurements from the preceding

year. The percentage applies to both men and women even if there is a slight

tendency to an increase among women. Related to size of municipality, there

is a significant increase in small municipalities and a tendency to an increase

in average-sized municipalities. In large municipalities there are no signifi-

cant changes compared with 1995. Since 1994, there is an obvious increase

in both small and average-sized municipalities.

Public cycle paths: The total wearing rate (children + adults) has increased

significantly compared with the latest measurement and is now almost 13%.

The increase applies to both men and women and large and average-sized

municipalities (however, there is an upward trend also in small munici-

palities). The increase on public cycle paths is most obvious among adults.

There is also an increasing but non significant trend among children. The

wearing rate among adults only is almost 12% which is an increase of about

3% compared with 1995.

Wearing rates in 1996 by gender: There is a significant difference only

among children up to 10 years and adults cycling to work. In both cases,

girls and women use helmets slightly more.

Wearing rates in 1996 by size of municipality: Among adult cyclists there

are significant differences both on public cycle paths and at places of work.

In both cases, the wearing rate is highest in large municipalities. There are

also significant differences among children in the nine-year compulsory

school, where wearing rates are lower in small municipalities. Among

children up to ten years, there are no significant differences. In the two

categories of children, the pattern has changed compared with 1995 since

the general pattern was then increased wearing rates in large municipalities.

Wearing rates in 1996 among children in the junior, intermediate and

upper levels: estimation of children in the junior and inter-

mediate levels (6-12 years) and the upper level (13-15 years) shows a

distinct difference in wearing rates. The wearing rate for children estimated

to be in the junior and intermediate levels is about 53% while the wearing

rate for those estimated to be in the upper level is about 16%. The difference

is significant.

Wearing rates in 1996 among adults above and below 65 years: Based

on the observers* estimation of the age of adult cyclists, there seems to be no

major difference in wearing rates between cyclists above and below the age

of 65. Elderly people's wearing rates seem to be slightly higher but no

significance test has been performed since the observations of the two age

groups are not quite comparable. What is most interesting is whether future

measurements will show any changes in the different age groups.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

VTI har sedan 1988 genomfört årliga mätningar av cykelhjälmsanvändningen i

Sverige. 1996 års mätning var den nionde i ordningen och har utförts på uppdrag

av Vägverket. Initiativet till mätningarna togs ursprungligen av det tidigare

"Cykelsäkerhetsrådet" som under NTFs ledning bl.a. genomförde en central cykel-

hjälmskampanj 1988, kallad "Hjälm-88" (NTF, 1988). 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 därför inriktades även första årets observationsstudie mot dessa

cyklistkategorier. De efterföljande hjälmräkningarna har följt samma uppläggning.

Det primära syftet med mätningarna är att skatta förändringar i cykelhjälms-

användningen år från år. Syftet är alltså inte att utvärdera effekter av enskilda

hjälmkampanjer utan mätningarna utgör istället ett underlag till hur användningen

kontinuerligt förändras i Sverige för att på så sätt kunna användas vid 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 kan man

däremot inte uttala sig om.

Information om cykelhjälmsanvändning i Sverige kan idag erhållas från olika

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

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

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

(Magnusson, 1996). Syftet med basramsmätningarna av hjälmanvändning är att

erhålla ett representativt mått på hur mycket av allt cyklande som sker med hjälm i

Sveriges tätorter. Hittills är dock inte dessa mätningar upplagda så att resultatet

kan differentieras på olika cyklistkategorier.

Som ett komplement till observationsstudierna finns information om själv-

rapporterad hjälmanvändning. Ett exempel är Vägverkets årliga "trafiksäkerhets-

enkät" som sedan början av 1980-talet frågat vuxna cyklister hur ofta man använ-

der hjälm' (Vägverket & SCB, 1997). Ett annat exempel är VTIs löpande resvane-

undersökning där de svarande anger om de använde hjälm under senaste cykel-

resan (Thulin, 1997).

I föreliggande rapport redovisas enbart resultat från VTIs årliga observations-

studie av cykelhjälmsanvändning, men i diskussionsavsnittet görs vissa jämförel-

ser med resultat från övriga källor.

 

Barns hjälmanvändning mäts genom att fråga föräldrar om deras barn använder hjälm.
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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)

Vuxna och barn (allmänna cykelstråk)

Från och med 1996 års mätning har även genomförts vissa extra åldersskatt-

ningar, dels av vuxna cyklister, dels av barn som cyklar till skolan. Utöver de fyra

primära cyklistkategorierna ovan görs därför även följande indelning:

e Vuxna cyklister

- 16-64 år

- 65 år och äldre

e Barn som cyklar till skolan

- "Låg/mellanstadium" (6-12 år)

- "Högstadium" (13-15 år)

2.1 Mätplatser

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

Urvalet är inte slumpmässigt utan strävan var att nå en rimlig spridning storleks-

mässigt 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 platser p.g.a. tillfälliga bortfall ett visst

år. Totalt ingår 21 orter och 160* mätplatser i den årliga mätserien. I 1996 års

mätning ingår data från samtliga orter och 154 mätplatser. De orter som ingår är

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

följande:

e Större orter:

Stockholm, Göteborg, Malmö.

o Medelstora orter:

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

Umeå, Västerås.

e Mindre orter:

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

Örnsköldsvik.

Mätorternas geografiska spridning framgår av figur 1.

 

2 Ursprungligen fanns 161 mätplatser men sedan 1991 har en skola utgått ur mätserien.
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Figur 1 Geografisk spridning av de 21 orter som ingår i mätserien

Mätplatserna på respektive ort är inte slumpmässigt utvalda, men är anpassade

till de fyra cyklistkategorier som skall observeras. Valet av platser gjordes

ursprungligen i samråd med respektive gatukontor och är fördelade på följande

kategorier av mätplatser, där huvudmålgruppen anges inom parentes: Bostads-

områden (barn -10 år), Grundskolor (grundskolebarn), Arbetsplatser (vuxna)

samt Allmänna cykelstråk (samtliga cyklister).

Ett generellt kriterium för valet av enskilda mätplatser var att där skulle finnas

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

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

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

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

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

typ av bebyggelse (hyreshus - blandad bebyggelse).

Som nämndes tidigare har vissa extra åldersskattningar gjorts i 1996 års mät-

ning för att kunna dela upp vuxna cyklister i "äldre" och "yngre" samt dela upp

grundskolebarnen i "låg/mellanstadiebarn" respektive "högstadiebarn". Ålders-

uppdelningen av grundskolebarn har gjorts vid de skolor som ingår i mätningarna

sedan tidigare. Uppdelningen av vuxna cyklister i "äldre" och "yngre" har också

gjorts på samma allmänna cykelstråk som ingår i mätningarna sedan tidigare, men

dessutom har äldre cyklisters hjälmanvändning registrerats vid mätningarna i

bostadsområden.

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 uppdelatpå typ av mätplats och ortstorlek

 

 

   

2.2 Observationernas genomförande

Det praktiska genomförandet av observationerna har utförts av personal från de

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

Observationerna görs på samma platser varje år under 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 (10.30-11.30) för att öka antalet observationer.

Mätningarna fördelas jämnt över de två veckorna enligt ett i förväg uppgjort

mätschema. Om någon mätning inte kunnat genomföras den dag som planerats har

man fått byta dag, men bibehållit de ursprungliga klockslagen.

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

som tidsmässigt anpassats efter cyklister 65 år eller äldre. De tidsperioder som

valts är antingen kl 9.00-11.00 eller kl 13.00-15.00 då ca 40% av äldres cyklande

sker (Thulin, 1996).

Vid varje observation noteras cyklisternas hjälminnehav och kön. I vissa fall

görs också en uppdelning på åldersgrupp, t.ex. vid allmänna cykelstråk där de som

bedöms vara upp till 15 år räknas som barn/ungdomar och där vuxna delas in i 16-

64 år samt 65 år och äldre. Noteringarna görs på speciella observationsprotokoll

som är anpassade för respektive cyklistkategori (se bilaga 1). Vid varje typ av mät-

plats sker observationerna enligt följande instruktioner:

- Bostadsområden:

Primära målgruppen är cyklande barn upp till ca 10 år men även äldre cyklister

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

Cyklisterna fördelas på kön samt Med/Utan cykelhjälm (för barnen noteras even-

tuell ishockeyhjälm separat). Observatören förflyttar sig runt i bostadsområdet och

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

cykelbanor etc.

 

3 Morgontiderna är antingen 6.30-8.30, 7.00-9.00 eller 7.30-8.45 beroende på vilket cyklist-

kategori som avses. Eftermiddagstiderna är 15.30-16.45 eller 15.30-17.30.
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- Grundskolor:

Endast cyklande elever på väg till eller ifrån den aktuella skolan registreras.

Cyklisterna fördelas på Pojkar/Flickor, Med/Utan cykelhjälm samt om de bedöms

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

 

- Arbetsplatser:

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

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

står vid samma plats hela tiden.

 

- Allmänna cykelstråk:

Samtliga cyklister som passerar observationsplatsen registreras. Cyklisterna för-

delas på Kön, Med/Utan cykelhjälm samt i tre ålderskategorier. (1.Barn/ungdomar

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

plats hela tiden.

 

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

senaste åren vari mellan 40 000 och 45 000. I 1996 års mätning ingår totalt 45 848

observationer fördelat på de fyra ursprungliga cyklistkategorierna enligt tabell 2.

Därtill kommer 1833 äldre cyklister som observerats vid de extra mätningarna på

allmänna cykelstråk.

Tabell 2 Antal observationer som ingår i 1996 års mätningar uppdelat på

cyklistkategori

    

 

Barn: (-10 år) 2 073

Barn: (Grundskola) 4 529

Vuxna: (Arbetsplatser) 10 214

Samtliga: (Cykelstråk) 29 032

Totalt 45 848

    

2.3 Statistiska analyser

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

mellan mätningen 1995 och 1996, eller från mätningarnas start 1988 till 1996. I

vissa fall har även analyserats om det föreligger skillnader mellan kön eller

ortstorlek i 1996 års mätning.

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

s.k. yx2-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 de fall där det i texten talas om en "skillnad", "förändring" eller "ökning" så

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

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

"tendens", men då avses inte något signifikant resultat.

VTI Meddelande 820 17



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

kan förekomma ett visst år. I 1996 års mätning finns t.ex. ett bortfall av fem skol-

mätningar och en arbetsplatsmätning och för att jämförelsen med 1995 års

mätning skall bli rättvisande har en justering gjort så att platserna överens-

stämmer. I de fall bortfallet påverkar utfallet kommenteras det i anslutning till

resultatet.
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3 RESULTAT

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

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

storlek. Detaljresultat från 1996 års mätningar med uppdelning på enskilda orter

och mätplatser redovisas i bilaga 2 och 3, men det bör påpekas att resultat från

enskilda orter och mätpunkter skall tolkas med försiktighet, speciellt vad gäller

förändringar mellan enskilda mättillfällen, eftersom de i många fall baseras på ett

litet antal observationer och att det därför kan förekomma stora slumpmässiga

variationer.

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

och Nolén (1992, 1993, 1994, 1995, 1996).

3.1 Har hjälmanvändningen förändrats?

3.1.1 Förändrad användning mellan 1995 och 1996?

Av figur 2 framgår hur cykelhjälmsanvändningen varierat sedan 1988 för olika

cyklistkategorier.

 

 

-#- Barn: (-10 år) -A Vuxna: (Arbetsplatser) 2

-W- Barn: (Grundskola)* -- Allmänna cykelstråk* E
    

  

 

 
   

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Figur 2 Total cykelhjälmsanvändning 1988 - 1996 (* = signifikant för-

ändring mellan 1995 och 1996)

Barns användning ökade relativt kraftigt mellan 1988 och 1990, men fram till

och med 1992 stagnerade användningen och man kunde t.o.m. skönja en svag

tendens till minskad användning. Efter 1992 vände användningen uppåt igen, men

för de yngre barnen (-10 år) har det återigen skett en stagnation vid ca 45% de två

senaste åren. För barn som cyklar till skolan har användningen fortsatt att öka och

uppgick till ca 35% vid mätningen 1996.

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

en mycket lägre nivå än hos barn, men utvecklingen följer sedan ett antal år en

uppåtgående trend. Mellan 1995 och 1996 tycks dock användningen ha stagnerat i
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denna kategori, men man måste avvakta ytterligare mätningar innan man kan

avgöra om det verkligen är ett trendbrott eller en tillfällighet.

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

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

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

dess har användningen ökat och uppgår 1996 till nästan 13%. Användningen

bland enbart vuxna cyklister på allmänna cykelstråk uppgår 1996 till 11,5%, vilket

är en ökning med drygt tre procentenheter jämfört med 1995. (X2=158,24 df=1,

sign.).

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

serna från den totala jämförelsen skiljer sig åt mellan män/pojkar och

kvinnor/flickor.

  
A %60 60
- |-- Pojkar E Barn: (-10 år) |-- Pojkar * ! Barn: (Grundskola)

[ |-=&- Flickor PP |-- Flickor *O - / ve 20 -
f*n 'D io

30

  

  40 f

-A
  30:

 

 20; /

  

 

      
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

  

    

  

  

 

  

    

% %
25 25 m s

-- Män Vuxna: (Arbetsplatser) T M/p * Allmänna cykelstråk
[|- Kvinnor [ |-&- Kv/fl *

201 201

15 15|

i
f '

l!w SfWH

3 L 1 i 1 0 T
  

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Figur 3 Cykelhjälmsanvändning 1988 - 1996 uppdelat på kön (* = signifi-

kant förändring mellan 1995 och 1996). Observera att de nedre

och övre figurerna har olika skala på Y-axeln

Av figuren ovan kan man se att den stagnation i användning som finns bland

yngre barn sedan 1994 gäller både pojkar och flickor. Hos grundskolebarn är

också trenden samma hos pojkar och flickor, dvs. en ökad användning mellan

1995 och 1996". Hos vuxna som cyklar till arbetet finns visserligen en tendens till

minskad användning hos män och ökad användning hos kvinnor, men det är inga

signifikanta skillnader. Hos cyklister på allmänna cykelstråk finns en ökad

användning hos båda könen.

 

4 -Om ingen justering görs i analysen för att vissa skolmätningar saknas 1996 är dock pojkarnas

ökning för svag för att bli signifikant.
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Figur 4 Cykelhjälmsanvändning 1988 - 1996 uppdelat på ortstorlek (* =

signifikant förändring mellan 1995 och 1996). Observera att de

nedre och övre figurerna har olika skala på Y-axeln

I figur 4 ovan redovisas hjälmanvändningen uppdelat på ortstorlek. Bland yngre

barn (-10 år) har användningen ökat kraftigt i mindre orter till strax över 50%. Det

kan vara ett trendbrott med tanke på att användningen de senaste åren legat på ca

40%, men ytterligare mätningar bör inväntas innan den slutsatsen kan dras.

Bland grundskolebarn har användningen endast ökat i de medelstora orterna,

som sedan 1992 följt en tydligt uppåtgående trend. I större och i mindre orter har

det inte skett någon signifikant förändring. I de mindre orterna finns visserligen en

minskande tendens, men om man justerar för att där saknas vissa skolmätningar

1996 så försvinner denna tendens.

För vuxna som cyklar till arbetet är det användningen i större orter som

avviker. Visserligen har det endast skett en signifikant ökning i de mindre orterna,

men för både mindre och medelstora orter kan man se en tydlig ökning sedan

1994. Hjälmanvändningen på allmänna cykelstråk har ökat för samtliga ortstor-

lekar sedan 1994. För de mindre orterna är det visserligen inte någon signifikant

ökning mellan 1995 och 1996, men tendensen är uppåtgående.

3.1.2 Förändrad hjälmanvändning mellan 1988 och 19967?

Jämfört med 1988 när observationsmätningarna startade har det fram till 1996

skett en kraftig ökning av hjälmanvändningen hos samtliga cyklistkategorier. I

tabell 3 framgår också hur stor förändringen varit, uttryckt i procent och i procent-

enheter.
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Tabell 3 Jämförelse av hjälmanvändning 1988 och 1996

 

   

Grundskolebarn är den cyklistkategori där användningen ökat kraftigast jämfört

med utgångsläget 1988. Även hos vuxna har användningen ökat kraftigt sedan

1988, t.ex. har användningen mer än femdubblats hos vuxna som cyklar till arbetet

och mer än fyrdubblats på allmänna cykelstråk (där de flesta cyklister är vuxna).

Man skall dock tänka på att de procentuella förändringarna i tabellen ovan relate-

ras till utgångsnivån, vilket innebär att om utgångsnivån är låg kan även några få

procentenheters ökning leda till stor procentuell förändring.

3.2 Hjälmanvändning 1996 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 1996 års mätning.

I figur 5 redovisas hjälmanvändningen uppdelat på kön. Där framgår att det

1996 endast finns två signifikanta skillnader mellan könen. Den första gäller att

kvinnor har en något högre hjälmanvändning än män bland de som cyklar till

arbetet. Tidigare år har det inte varit någon skillnad vilket gör att det kan röra sig

om en tillfällighet. Den andra könsskillnaden gäller att flickor fortfarande har en

högre användning än pojkar bland yngre barn, något som gällt sedan mätningarna

startade 1988. På allmänna cykelstråk har män/pojkar tidigare haft något högre

hjälmanvändning, men den skillnaden har minskat de senaste åren och helt

försvunnit 1996.
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Barn:(-10 år)* Barn:(Grundsk) Vuxna:(Arbetspl)* Vuxna:(Cykelst)

Figur 5 Cykelhjälmsanvändning 1996 uppdelat på kön (* = signifikant

skillnad)

Sedan mätningarna startade 1988 har vuxnas användning varit högre i den

större ortskategorin, vilket även gäller vid senaste mätningen. Bland barn tycks det

dock inte finnas någon lika tydlig och stabil skillnad utan det har varierat ganska

mycket från år till år vilken ortsstorlek som haft högst hjälmanvändning. Vid

senaste mätningen fanns ingen signifikant skillnad mellan orterna för yngre barn

(- 10 år), men däremot var grundskolebarnens användning högre i mindre orter.

 

# Större ort - ort [_] Mindre ort -E

 

 
    

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

Figur 6 Cykelhjälmsanvändning 1996 uppdelat på ortstorlek (* = signifi-

kant skillnad)
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3.3 Hjälmanvändning hos elever i låg/mellan- respektive

högstadiet

Hjälmanvändningen bland barn som cyklar till och från grundskolan observeras

vid totalt 40 skolor i mätserien. Till de flesta av dessa skolor cyklar barn av blan-

dade åldrar, dvs både från låg/mellanstadiet och från högstadiet. Det är alltså svårt

att exakt dela upp observationerna på olika skolstadier. Vid den senaste mätningen

gjordes dock ett försök med ett observationsprotokoll där observatören fick

bedöma om de cyklande barnen tillhörde låg/mellanstadiet (6-12 år) eller hög-

stadiet (13-15 år). Syftet med denna uppdelning är att se om det sker någon för-

ändring vid fortsatta mätningar, men även vid denna första mätning kan man se

tydliga skillnader i användning (figur 7). De barn som bedömts tillhöra

låg/mellanstadiet har en hjälmanvändning på 53%, vilket är signifikant högre än

de som bedömts gå i högstadiet, där användningen är 16%. Skillnaden finns hos

både pojkar och flickor.

 

 

Låg-/mellanstadium B Högstdi

 60 56,1

  
 

Totalt* Pojkar* Flickor"

Figur 7 Cykelhjälmsanvändning 1996 för grundskolebarn uppdelat på
skolstadium* (* = signifikant skillnad)

3.4 Hjälmanvändning hos äldre cyklister

Vid 1996 års mätning gjordes också för första gången försök med att dela in

vuxna cyklisters hjälmanvändning i två åldersgrupper, 16-64 år samt 65 år och

äldre. Syftet med uppdelningen är att se om hjälmanvändningen förändras i de två

grupperna vid fortsatta mätningar. Resultatet efter första mätningen visar inte

någon större skillnad i hjälmanvändningen mellan de två grupperna totalt sett,

även om de äldres användning tycks ligga något högre (figur 8). Störst skillnad

 

5 Antal observationer fördelar sig på 2 267 låg/mellanstadiebarn och 2 262 högstadiebarn.
6 Resultatet baserar sig på 26 654 observationer i ålderskategorin 16-64 år och på 2 595 obser-

vationer i kategorin 65 år och äldre.
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tycks det finnas hos äldre kvinnliga cyklister som har signifikant högre hjälm-

användning än de äldre männen (x2=23,8 df=1). Skillnader mellan de båda

åldersgrupperna har inte signifikanstestats eftersom observationerna inte är riktigt

jämförbara, bl.a. har äldre cyklister observerats under specialanpassade tids-

perioder.

 
I Vuxna 65 år och äldre E

 

 60

50-...............................................................................................................

40..................................................................................................................

30-...............................................................................................................

  

 

Totalt Män Kvinnor

Figur 8 Cykelhjälmsanvändning 1996 för vuxna cyklister uppdelat på 16-

64 år respektive 65 år och äldre

3.5 Total cykelhjälmsanvändning

Av de resultat som redovisats hittills framgår tydligt att vuxnas hjälmanvändning

ligger klart lägre än hos barn. Vill man ha ett mått på genomsnittlig hjälmanvänd-

ning för samtliga cyklister oavsett ålder kan man dock inte utan vidare ta ett

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

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

som utförs av barn respektive vuxna. 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.

Med reservation för att åldersgrupperna inte helt sammanfaller med dem i

observationsstudien kan man ändå göra en grov skattning av en total hjälm-

användning.

En sådan skattning visar att hjälmanvändningen bland barn och vuxna

sammanslaget uppgår till drygt 15% 1996 baserat på resultat från denna observa-

tionsstudie. Jämfört med 1988 är det en ökning med 12 procentenheter och jäm-

fört med 1995 är det en ökning med nästa 2 procentenheter.
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Figur 9 Skattning av total cykelhjälmsanvändning (barn och vuxna sam-

manslaget) 1988 - 1996

Man måste dock vara medveten om att VTIs observationsstudie primärt syftar

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

absoluta nivåer. Detta innebär att den "Totalnivå" som här anges inte nödvändigt-

vis avspeglar den sanna användningsnivån. Det är i stället ökningen jämfört med

tidigare år som är det viktiga. Men jämför man med resultat från andra källor är

användningsnivån enligt denna studie inte helt orimlig, bl.a. visar Vägverkets

senaste basramsmätning att 17% av allt cyklande sker med hjälm (Magnusson,

1996).

Man kan också använda information om självrapporterad användning för att

skatta total hjälmanvändning, men även då kommer man fram till ungefär samma

resultat. Enligt data från VTIs resvaneundersökning användes i genomsnitt cykel-

hjälm vid ca 16% av alla cykelresor (Thulin, 1997). Motsvarande skattning utifrån

Vägverkets trafiksäkerhetsenkät 1995 visar ger nästan 15% total hjälmanvänd

ning" (Nolén, Lekander, 1996).

 

7 I Vägverkets trafiksäkerhetsenkät fanns inte med några frågor om barns hjälmanvändning 1996

och därför är det inte lika lätt som tidigare att göra skattning av totalanvändning. Men om man

antar att förändringen av barns självrapporterade hjälmanvändning var samma 1995-1996 som

1994-1995, och tar hänsyn till vuxnas självrapporterade användning, kommer man fram till en

genomsnittlig hjälmanvändning på ca 17% 1996.
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4 DISKUSSION

4.1 Metoddiskussion

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 vissa utvalda orter i Sverige, dels på mät-

ningar gjorda under en viss tidsperiod på året och dygnet. I statistisk mening är

alltså inte resultatet representativt för alla orter i Sverige eller för alla tidsperioder

under ett år, vilket i princip kräver ett slumpmässigt urval av samtliga cyklister i

Sverige och under olika tidpunkter på året. I Vägverkets s.k. "Basramsprojekt"

görs dock slumpmässiga urval av mätpunkter i Sverige för att få representativa

mått på olika trafiksäkerhetsrelaterade beteenden, t.ex. hur mycket cyklande som

sker med cykelhjälm i Sverige. Resultatet av basramsmätningen ger ett mer repre-

sentativt mått på den genomsnittliga cykelhjälmsanvändningen i Sverige, men

även de mätningarna har begränsad generaliserbarhet till en viss tidsperiod på året

och till tätorter.

Föreliggande studie har alltså en begränsad generaliserbarhet vad avser nivån

på hjälmanvändningen. Det är möjligt att användningsnivån blivit annorlunda om

mätningarna utförts i andra orter än de som ingår i mätserien, men eftersom mät-

ningarna skett vid samma platser och under samma tider varje år så bör man

kunna fånga upp om det skett någon förändring i användningen. Observations-

studien bedöms därför vara ett användbart instrument för att uppskatta föränd-

ringar i hjälmanvändningen år från år, med begränsningen att resultatet gäller för

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

med mindre än 20 000 invånare.

Det primära syftet med föreliggande studie är att få en uppfattning om det skett

någon förändring i hjälmanvändningen när observationerna från samtliga orter

slagits samman. Ingen närmare analys görs av om det skett förändringar hos

enskilda orter eftersom detta inte omfattas av syftet med studien. Förändring hos

enskilda orter eller mätplatser måste tolkas mycket försiktig eftersom de ofta base-

ras på få observationer där slumpmässiga variationer kan ha stor inverkan.

Man skall också vara försiktig med att jämföra enskilda orter med varandra

eftersom antal mätpunkter per ort är begränsat. Detta innebär dels att mät-

punkterna inte primärt är valda för att ge en representativ bild av varje enskild ort,

dels medför det ofta få observationer och därmed stor slumpvariation. I vissa fall

kan dock skillnader mellan enskilda orter vara så stora att de inte enbart kan för-

klaras av slumpmässiga skillnader. Detta gäller t.ex. för Stockholm som under

flera år haft en högre användning hos vuxna cyklister jämfört med många andra

orter, något som de senaste åren även gällt för Göteborg. Däremot tycks t.ex.

Malmö ha en jämförelsevis låg hjälmanvändning bland vuxna cyklister. (bilaga 2).

I Stockholm och Göteborg har det också sedan ett antal år genomförts separata

observationsmätningar, vilket stödjer de iakttagelser som kan göras i VTIs obser-

vationsstudie. I Stockholms sk "innerstadssnitt" var hjälmanvändningen i juni

1996 ca 35% (Tiippana, 1996). I Göteborg använde enligt Svensson (1997) ca

18% av cyklisterna hjälm 1996 och lokala mätningar i Malmö visar att endast ca

6% av vuxna cyklister använde hjälm 1996 (Mallard, 1997).

En faktor som man kan anta har viss inverkan på hjälmanvändning är väder-

leken. Vad gäller vuxna cyklister kan man t.ex. anta att det är fler

"tillfällighetscyklister" som cyklar när vädret är vackert och färre om det är dåligt

VTT Meddelande 820 27



väder. Om man dessutom antar att "tillfällighetscyklister" har en något sämre

hjälmanvändning kan man förvänta sig en något högre andel hjälmanvändare vid

väldigt dåligt väder och något lägre andel vid vackert väder". Barns hjälmanvänd-

ning bör dock påverkas i mindre grad av väderleken eftersom de flesta barn nog

kan räknas som "cykelentusiaster".

En jämförelse mellan observatörernas vädernoteringar 1995 och 1996 visar att

det varit lite bättre väder vid observationerna under 1996 än året innan, framför

allt har det varit uppehåll oftare. Störst väderskillnad mellan mätåren var det för

observationerna vid arbetsplatser och allmänna cykelstråk, där det regnade på ca

20% av de observerade cyklisterna 1995 men endast på 8% under 1996. Det har

också blåst något mindre vid dessa platser under 1996, men enligt temperatur-

skattningarna tycks det inte varit varmare. Vädret vid observationerna för barn (i

bostadsområden och vid skolor) skiljer sig dock inte åt i någon större utsträckning

mellan 1995 och 1996. Det har visserligen varit uppehåll något mer 1996 även vid

dessa platser, men skillnaden är ganska liten.

Man kan endast spekulera i betydelsen av väderskillnaderna vid observa-

tionerna 1995 och 1996, men det är inte omöjligt att det haft en dämpande effekt

på vuxnas hjälmanvändning, vilket kan innebära en viss underskattning av föränd-

ringen mellan 1995 och 1996.

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

1995 kunde mätningar genomföras på samtliga platser, men 1996 finns ett bortfall

av sex platser (fem skolor" och en arbetsplats). För skolor och arbetsplatser är

därför 1995 och 1996 års mätningar inte helt jämförbara. För att erhålla en korrekt

jämförelse har en justering gjorts med avseende på 1996 års bortfall genom att i

analysen plocka bort vissa mätplatser från 1995 års mätning. Platsjusteringen

påverkar endast resultatet i ett fall, nämligen att grundskolebarnens ökade hjälm-

användning gäller för båda könen. Om ingen platsjustering görs blir det inte någon

signifikant ökning för pojkar.

Sedan VTIs hjälmobservationsstudie startade 1988 har observationerna på de

flesta orter genomförts av personer från de lokala bilkårerna. Däremot finns ingen

garanti att de enskilda observatörerna är samma år från år. Detta skulle visserligen

varit önskvärt, men är praktiskt omöjligt med hänsyn till tillgängliga resurser.

Varje observatör får noggranna instruktioner om hur observationerna skall gå till

men det finns alltid en risk att olika observatörer skulle kunna påverka resultatet

från ett år till ett annat. Under mätningarna 1996 gjordes ett försök att skatta

variationen mellan olika observatörer genom att på några mätplatser i Linköping

genomföra två observationer samtidigt på samma plats och under samma tid.

I Linköping genomförs observationerna normalt av VTIs egen personal, men

under 1996 års mätning genomfördes mätningarna vid två cykelstråk och en

arbetsplats med "dubbel uppsättning" observatörer, vilket i detta fall innebar två

observatörspar. Mätplats, mätperiod och mätinstruktioner var samma för alla

observatörer men i övrigt förekom ingen kommunikation mellan observatörsparen

under själva mätningen. Resultatet av observatörstestet visar att andelen hjälm-

användare bland cyklister på allmänna cykelstråk skiljer mellan observatörsparen

 

8 Stöd för detta antagande framgår tex av de observationsmätningar som Stockholms Gatukontor

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

mycket varmt och fint väder och andel hjälmanvändare sjönk med fyra procentenheter jämfört

med året innan (Berggren, 1992).

9 En skola har blivit nedlagd.
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med 0,5-2 procentenheter beroende på plats (bilaga 5). Skillnaden mellan obser-

vatörsparen var konsekvent så till vida att det ena paret fick en något lägre hjälm-

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

"observatörsfaktor" och inte någon ren tillfällighet. Observatörstestet visar dock

på en relativt liten skillnad i den slutliga hjälmanvändningen. Det bör därför inte

ha någon dramatisk inverkan på slutresultatet om man ibland byter observatörer på

vissa orter, speciellt inte sett över samtliga orter sammantaget. Även om alla

observatörer på samtliga orter skulle bytas ut från en mätning till en annan är det

inte troligt att alla eventuella "observatörseffekter" går åt samma håll. På vissa

orter kan användningen bli något högre medan den blir lägre på andra orter.

Resultatet av observatörstestet visar dock på en stor osäkerhetsfaktor i ett avse-

ende, nämligen barns hjälmanvändning på allmänna cykelstråk (åldersgräns 15 år i

detta fall). Resultatet blev här mycket olika mellan observatörsparen, vilket beror

på olika bedömningar av vad som är över eller under 15 år. Eftersom de flesta

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

större roll för totalresultatet, men det visar på svårigheten att göra vissa ålders-

bedömningar, i varje fall på allmänna cykelstråk. Vill man göra skattningar av

t.ex. barns och ungdomars hjälmanvändning bör man få en noggrannare skattning

om mätplatserna anpassas efter den aktuella cyklistkategorin, som t.ex. att välja

skolor eller liknande platser dit barn cyklar.

4.2 Resultatdiskussion

Av 1996 års mätning kan man se att hjälmanvändningen hos vuxna och grund-

skolebarn fortsätter att öka. När det gäller vuxna så visade resultatet visserligen på

en stagnation totalt sett för vuxna som cyklar till arbetsplatser, men granskar man

resultaten i detalj verkar det inte handla om något trendbrott. Snarare tycks det

vara en effekt av någon enskild ort. Hjälmanvändningen för vuxna vid arbets-

platser har ökat i mindre och medelstora orter, men däremot inte i större orter.

Men en närmare granskning visar att det är i Göteborg användningen minskat

något jämfört med mätningarna 1995, vilket får genomslag i det sammanlagda

resultatet. Om Göteborg tas bort ur 1995 och 1996 års mätningar så sker det en

ökning för vuxna även på arbetsplatser.

Vad gäller grundskolebarns hjälmanvändning finns en stor variation mellan

olika orter. En förklaring till detta är att mätningarna omfattar alla tre skolsta-

dierna och ju fler högstadieelever som ingår i mätningarna desto lägre kan man

anta att användningen blir. I 1996 års mätning gjordes försök med att låta obser-

vatörerna skatta om de cyklande barnen gick i låg-/mellanstadiet eller i högstadiet.

Resultatet visar på mycket lägre hjälmanvändning hos högstadiebarn, vilket är ett

rimligt resultat. Det tycks alltså gå att göra en grov skattning av skolbarns ålder,

men sannolikt är skattningen grov. Om man antar att vissa mellanstadiebarn

bedömts tillhöra högstadiet och att vissa högstadiebarn bedömts tillhöra mellan-

stadiet borde det leda till en underskattning av skillnaden i hjälmanvändning

mellan stadierna. Enligt resultatet använde ca 16% av högstadiebarnen hjälm när

de cyklade till de observerade skolorna, vilket troligtvis är en överskattning. Enligt

VTIs resvaneundersökning utfördes endast ca 6% av 13-15-åringars cyklande med

hjälm 1996 (Kronberg, 1997). Resvaneundersökningen ger dock ett genomsnittligt

cyklande under ett helt år och oavsett ärende, dvs inte bara cykling till och från

skolan, vilket kan ge en lägre hjälmanvändning. Det är dock inte själva använd-
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ningsnivån som är det viktiga i föreliggande studie utan det primära är att studera

eventuella förändringar vid senare tillfällen.

Hjälmanvändningen hos yngre barn (-10 år) tycks ha stagnerat kring ca 45%

sedan 1994. Ser man till resultaten av Vägverkets trafiksäkerhetsenkät 1995

uppger föräldrar att 85-90% av deras barn (3-10 år) använder hjälm alltid eller

nästan alltid (Nolén, Lekander, 1996). Detta är ju en mycket högre användnings-

nivå än i föreliggande observationsstudie. Om de flesta barn upp till 10 år verk-

ligen använder hjälm är det inte så konstigt att användningen enligt observations-

mätningarna stagnerat. Men å andra sidan borde man observera högre användning

om de flesta barn verkligen använde hjälm. En förklaring till att resultaten från

observationsmätningarna och enkätmätningen skiljer sig åt kan vara att de flesta

barn (upp till 10 år) faktiskt är hjälmanvändare enligt föräldrarna, dvs barnen

brukar säkert använda hjälm när de cyklar. Om barnen däremot slarvar någon gång

då och då, t.ex. glömmer att ta på hjälmen, påverkas inte föräldrarnas svar på

enkätfrågan, men däremot kan man få en lägre användning vid observations-

studier. Om resonemanget ovan är riktigt är problemet inte att fler barn skall börja

använda cykelhjälm, utan att de skall använda hjälm varje gång de cyklar.

Vuxnas cykelhjälmsanvändning är på uppåtgående enligt observationsmätning-

arna, även om de allra flesta fortfarande inte använder hjälm. Enligt mätningarna

1996 använde nästan 12% av vuxna cyklister hjälm på allmänna cykelstråk. Även

enligt Vägverkets trafiksäkerhetsenkät har hjälmanvändningen hos vuxna ökat

kontinuerligt sedan mitten av 1980-talet, vilket stödjer observationsmätningarna.

Däremot finns en stor skillnad vad gäller nivån på användningen. Enligt trafik-

säkerhetsenkäten använder endast 6% av vuxna cyklister hjälm alltid eller nästan

alltid, vilket är en halverad andel jämfört med observationsstudien (Vägverket,

SCB, 1997). Det borde vara mer rimligt om självrapporterad användning låg lite

högre än observationsresultaten, precis som är fallet med barns hjälmanvändning.

En förklaring till att självrapporterad användning hos vuxna är lägre kan vara att

andelen utgör ett genomsnitt för alla vuxna "cyklister", oavsett hur ofta man

cyklar. I VTIs observationsstudie ökar sannolikheten att en cyklist skall observeras

ju oftare han/hon cyklar och eftersom man kan anta högre hjälmanvändning hos

"vanecyklister" kan det förklara en högre användningsnivå i observationsstudien.

Förklaringen stöds också av VTIs resvaneundersökning" där vuxnas hjälm-

användning ligger i nivå med observationsresultaten (Kronberg, 1997).

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

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

"Cykelvecka" genomförts varje vår sedan 1995 (Vägverket, 1995, 1996). Under

1995 och 1996 gavs bl.a. hjälminformation via reklampelare utomhus i stora delar

av landet och under cykelveckan 1997 har rikstäckande TV-reklam använts

(Vägverket, 1997). Det är fortfarande en liten minoritet av vuxna cyklister som

använder hjälm, men förhoppningsvis kommer andelen att öka sakta men säkert

om målgruppen fortsätter att bearbetas. Hög hjälmanvändning bland vuxna

cyklister är viktigt om man skall nå de högt ställda målen på 80% genomsnittlig

hjälmanvändning enligt Nationella trafiksäkerhetsprogrammet (NTP, 1994). Efter-

som vuxna cyklister svarar för 80-85% av cykeltrafikarbetet i Sverige får vuxnas

hjälmanvändning stor betydelse om man vill beräkna genomsnittlig hjälmanvänd-

ning över alla åldrar. Även om samtliga barn och ungdomar skulle använda cykel-

 

10 I resvaneundersökningen tas hänsyn till hur lång sträcka som cyklas.
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hjälm krävs att nästan 70% av vuxna använder hjälm för att nå målet enligt

Nationella trafiksäkerhetsprogrammet.

Äldre cyklister är också en viktig målgrupp att försöka påverka mot ökad

hjälmanvändning. Ungefär varannan cyklist som omkommer i trafiken varje år är

en äldre cyklist (Nolén, 1997). Enligt observationsresultaten tycks äldre cyklister

också vara något bättre på att använda hjälm än övriga vuxna. Skillnaden är inte så

stor i föreliggande studie, men även Vägverkets trafiksäkerhetsenkät visar en

högre hjälmanvändning hos äldre cyklister (Vägverket, SCB, 1997). Målgruppen

äldre cyklister har också varit föremål för speciella informationsinsatser de senaste

åren (Folkhälsoinstitutet, 1994, NTF, Vägverket, 1996, Konsumentverket, Folk-

hälsoinstitutet, 1996). Förhoppningsvis kommer informationsinsatserna för denna

målgrupp att fortsätta.

Som nämnts tidigare är målsättningen enligt Nationella trafiksäkerhets-

programmet en genomsnittlig cykelhjälmsanvändning på 80% till år 2000. Var

den exakta nivå ligger idag är svårt att veta. Den bästa skattningen utgörs av

Vägverkets senaste basramsmätning som visar att i genomsnitt 17% av allt

cyklande sker med hjälm. Skattningar utifrån andra kompletterande källor (VTIs

observationsstudie, VTIs resvaneundersökning, Vägverkets trafiksäkerhetsenkät)

ger liknande resultat. Ett rimligt antagande är därför att 15-20% av Sveriges

cyklister använder hjälm idag. Den genomsnittliga användningen kommer säker-

ligen fortsätta att öka, men ännu är det långt kvar till det officiella målet.
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5 SLUTSATSER

Av 1996 års observationsstudie kan man konstatera att hjälmanvändningen följer

en fortsatt uppåtgående trend totalt sett hos vuxna och grundskolebarn. Använd-

ningen hos yngre barn (-10 år) tycks däremot ha stagnerat sedan 1994. Även en

total "genomsnittlig hjälmanvändning", dvs oavsett ålderskategori, följer en

uppåtgående trend. En skattning av total användning över de fyra cyklistkategori-

erna hamnar 1996 på drygt 15%, vilket är en signifikant ökning jämfört med 1995.

I övrigt kan man konstatera följande:

32

Barn (-10 år): Användningen ligger på ca 45% vilket är oförändrat jämfört

med 1995. Sedan 1994 har användningen stagnerat i denna kategori, vilket

gäller både pojkar och flickor. Däremot har det skett en signifikant ökning hos

barn i de mindre orterna, men som delvis motverkas av en nedåtgående

tendens (dock ej signifikant) i de större orterna.

Barn (grundskola); Användningen totalt sett har ökat jämfört med 1995 och

ligger nu på ca 34%. Ökningen gäller för båda könen. En uppdelning på

ortstorlek visar att det endast skett en signifikant ökning i de medelstora

orterna. I större och i mindre orter har det inte skett någon signifikant föränd-

ring. I de mindre orterna finns visserligen en minskande tendens, men om

man justerar för att där saknas fyra skolmätningar 1996 så försvinner denna

tendens.

Vuxna: (arbetsplatser): Användningen totalt sett ligger på nästan 10% vilket

är oförändrat jämfört med förra årets mätning. Detsamma gäller för både män

och kvinnor även om det finns en liten tendens till ökning bland kvinnorna.

En uppdelning på ortstorlekar visar att det skett en signifikant ökning i de

mindre orterna och en tendens till ökning i medelstora orter. I de större

orterna finns inga signifikanta förändringar jämfört med 1995. För både

mindre och medelstora orter kan man se en ganska tydlig ökning sedan 1994.

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

signifikant jämfört med de senaste mätningen och ligger nu på nästan 13%.

Ökningen gäller både män och kvinnor och för stora och medelstora orter

(tendensen i mindre orter är dock också uppåtgående). Ökningen på allmänna

cykelstråk är tydligast hos vuxna. Bland barn är tendensen också ökande, men

inte signifikant. Användningen hos enbart vuxna ligger på nästan 12%, vilket

är en ökning med ca tre procentenheter jämfört med 1995.

Könsskillnader i hjälmanvändning 1996: Signifikant skillnad finns endast

bland barn upp till 10 år samt bland vuxna som cyklar till arbetet. I båda

fallen är det flickor respektive kvinnor som använder hjälm något mer.

Skillnader i hjälmanvändning mellan olika ortstorlekar 1996: Hos vuxna

cyklister finns signifikanta skillnader både på allmänna cykelstråk och vid

arbetsplatser. I båda fallen är användningen högst i större orter. Bland grund-

skolebarn finns också signifikanta skillnader, där framför allt användningen i

mindre orter ligger lägre. Bland barn upp till 10 år finns inga signifikanta

skillnader. I de två barnkategorierna har mönstret ändrats något jämfört med

1995 då det generella mönstret var högre användning i de större orterna.

- Skillnader i hjälmanvändning 1996 mellan skolbarn i låg/mellanstadiet

respektive högstadiet: Utifrån observatörerna skattning om barnen går i
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låg/mellanstadiet (6-12 år) eller i högstadiet (13-15 år) framgår en tydlig

skillnad i användning. De barn som bedömts som låg/mellanstadiebarn har en

hjälmanvändning på ca 53% medan de som bedömts gå i högstadiet ligger på

ca 16% . Skillnaden är signifikant.

- Skillnader i hjälmanvändning 1996 mellan vuxna över och under 65 år:

Utifrån observatörernas åldersskattning av vuxna cyklister tycks det inte vara

någon större skillnad i hjälmanvändning mellan cyklister över och under 65

år. Det ser visserligen ut som om de äldres användning ligger något högre

men ingen signifikanstestning har gjorts eftersom observationerna för de två

åldersgrupperna inte är riktigt jämförbara. Det intressanta är istället om det

vid senare mätningar sker någon förändring inom respektive åldersgrupp.
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Bilaga 1 (Sid 1)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

BOSTADSOMRÄDEN

Ort: Bostadsområde:

Datum: Tid:

Väder: J Regn QI Uppehåll Q Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

Ishockey-
Cykelhjälm hjälm

Pojkar

0-10 år

Flickor

   

   

 

 

65 år Män

och

äldre
    

  Kvinnor
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Bilaga 1 (Sid 2)

OBSERVATITONSPROTOKOLL

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

GRUNDSKOLOR

Ort: Skola:

Datum: Tid:

Väder: J Regn Q Uppehåll Q Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

Ålder Kön JA NEJ

P

6-12 år

(Lågst./

mellanst.) Sa: Sa:

Fl

Sa: Sa:

P

13-15 år

(Hög- Sa: Sa:

stadium)

Fl
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Bilaga 1 (Sid 3)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

  

  

 

ARBETSPLATSER

Ort: Arbetsplats:

Datum: Tid:

Väder: J Regn QI Uppehåll Q Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:
 

 

 

Män

  
Sa: Sa:
 

Kvinnor

  

    

 

VTT Meddelande 820



Bilaga 1 (Sid 4)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

  

  

 

ALLMÄNNA CYKELSTRÅK

Ort: Plats:

Datum: Tid:

Väder: J Regn QI Uppehåll Q Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:
 

 

Ålder Kön | JA NEJ

 

 

  

 

0-15

  Fl

 

 

 

 

16-64
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Stockholm

Göteborg

Malmö

Gävle

Halmstad

Helsingborg

Linköping

Lund

Norrköping

Sundsvall

Umeå

Västerås

Falun

Kalmar

Kiruna

Kristianstad

Motala

Nyköping

Skövde

Västervik

Örnsköldsvik  

Cykelhjälmsanvändning 1996 uppdelat på ort och cyklistkategori

52,5

32,2

68,8

54,4

64,1

74,8

28,8

27,1

21,4

38,5

44,4
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118

230

17

136

78

107

118

192

117

156

133

30

30

38

39

59

41

94

 

55,5

5,0

26,1

46,5

29,5

19,5

25,2

27,6

33,1

47,0

76,4

61,1

41,2

30,3

28,6

13,6

21,7

400

380

268

678

278

231

139

181

263

389

89

36

148

89

154

214

263

 

Bilaga 2

17,0

9,3

4,2

7,5

11,7

4,7

29,6

7,6

6,9

12,3

7,5

8,3

10,7

23,4

985

549

336

626

283

3087

125

328

274

1440

452

48

28

137

165

326

81

94

84

 

23,2

5,8

7,4

7,0

9,7

9,0

27,5

4,6

9,6

10,5

6,6

10,3

1,6

28,4

12,3

9,2

5,9

13,5

14633

6710

1857

2195

497

1927

171

1457

502

1422

1221

767

436

190

398

390

854

414

282

 

 

23,0

5,2

5,3

3,8

6,8

8,6

27,9

3,7

8,9

9,7

5,7

8,0

0,9

11,0

4,1

4,5

10,6

 

4562

6524

1748

2065

251

1911

140

1340

481

1343

1119

696

424

118

338

308

772

357

246

 





Bilaga 3 (sid 1)

Cykelhjälmsanvändning 1996 per ort och mätplats

| - BOSTADSOMRÄDEN(Barn upp till 10 år) ||

 
Stockholm

Drakenberg

Dalen

Skarpnäckstfältet=

Göteborg

Gårdssten

Grevegården

Skintebo

 

Malmö

Oxie

Lindeborg

Bunkeflo

Gävle

Sö Bomhus

Andersberg

 

 

Halmstad

Vallås

frennarp

 

Helsingborg

Rosengården

Elineberg

Linköping

Lambohov

 

 

Lund

Klostergården

0 3  

 

Norrköping

Rambodal

Klockareto rpet 
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57,1 42

38,5 26

56,0 o 50

35,5 107

13,9 79

64,7 34

52,9 87

 57,1 49 

59,6 52

  

  

34,4 64

21,4 154

  

 

45,5

47,1

60,7

33,3

56,3 -

27,3

11,4

58,3

63,2

64,0

50,0

32

  

28

15

     

  

  

57

25 

 

 

36

 

 

  

  

50,0 14

45,5 11

55,6 18

44,2 52

17,1 35

64,7 17

80,0 10

33,3 30

50,0 24
 

 

   

  

 

 



forts.
 
Sundsvall

Granloholm

;Nacksta

Umeå

Mariedal/Marieberg

Carlshem

  

Västerås

Råby

pnsta

 

Falun

Slätta-Herrhagen

Kalmar

Smedby

Kiruna

Lombolo

Kristianstad

Gamlegården

Motala

Charlottenborg

Nyköping

Arnö

Skövde

Sö. Ryd

Västervik

Yttre Brevik

Örnsköldsvik

Vallhalla/Sörliden 

 

 

68,8

70,0

713,3

50,0

23,1

44,1

63,4

50,0

88,9

23,8

Bilaga 3 (sid 2)

32 57,1

85 5,8

 

55 57,1

101 21,4

70 21,9

891 n.62,9

30 76,5

30 60,0

38 40,9

39 24,0

59 46,9

41 56,5

94 42,0

9 85,7

21 20,0 

21

52

 

17

20

22

25

32

23

69

20  

90,9

 

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

61,5

100,0

62,5

21,4

40,7

72,2

72,0

100,0

100,0

 

11

33

13

 

45

 

38

28

  

See

13

10

16

14

27

18

25
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Bilaga 3 (sid 3)

 

 

 

|| GRUNDSKOLOR ||

Stockholm
Hässelby/Villastad sk.
Gärdesskolan 55,1 107 50,0 50 59,6 57
Bergholmsskolan 34,6 130 23,7 76 50,0 54

  

    

 

   

Göteborg
Dalaskolan 76,5 115 76,4 55 76,7 60
Bjurslättskolan
|P lundsskol

Malmö

Sofielundsskolan 5,0 40 31 9

Kirsebergsskolan 5,2 96 57 39

Blankebäckssk. 34 14 20

94

 

kola 210 116   

   

  O

Gävle

Stiglundsskolan

Solängsskolan

  

   

 

Halmstad

Hallägraskolan/

Klockargårdssk 42,5 456 44,0 275 40,3 181

Vallås skola 222 118 104

Helsingborg

Fredriksdalsskolan 22,7 97 22,2

   
Elinebergsskolan __35,6                                                     

 

 

 

Linköping

Kungsbergsskolan

Tornhagsskolan 19,5 231 17,6 125 21,7 106 

  

Lund

Järnåkraskolan 15,3 85 18,2 44 12,2 41

Fågelskol      
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forts.

Norrköping

Djäkneparkssk.

Ektorpssk

Sundsvall

Bergsåkers
sk.

Fagaskolan

Umeå

Hagaskolan
Kolbäcksskolan

Västerås

Lillhagaskolan
Hagaskolan

Nybyggeskolan

Falun
Hällsinggårdssk

 

Kalmar

Bergaviksskolan

Kiruna

Bolagsskolan

Kristianstad
Gustav Hellstr. sk

Nosabyskolan

 

Motala
Södra skolan

Nyköping

Oppebyskolan

Skövde

Rydskolan

Västervik
Norra Högstadiet

Marieborgsskolan 

Örnsköldsvik
Krokstaskolan
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78,8

61,1

41,2

52,5
12,2

28,6

13,6

2,3
58,2

Bilaga 3 (sid 4)

36

148

40
49

154

214

172
91  

 

63,2

66,7

88,2

36,6

35,3
11,1

26,9

17

82

17
27

108

143

82
52  

 

100,0

36,8

47,0

65,2
13,6

32,6

18,3

2,2
41,0

      

19

66

23
22

  

46

71

90
39

  

 

 



 
Stockholm

Garnision

KTH

Wil   

Göteborg

Volvo

SKF

 

:phalmers

Malmö

Sydkraft

Sjukhuset

Kockums
  

 

Gävle

Lantmäteriverken

Halmstad

Länssjukhuset

__!rarsfrid

Helsingborg

Boliden Kemi

Allers,Asea

Linköping

SAAB

Universitetet

Lund

Högskoleomr

Åkerlund & Rausing  

   

14,8

43,8

394

210

270

149

Bilaga 3 (sid 5)

ARBETSPLATSER

22,6

46,2 

   

274

70

170

97

184

1037

1219

31

26  

    

120

140

 

100

52  

 

  

  

  

  

303

132

205

 

295

536

 

30

38

 

VT! Meddelande 820

 



forts. 
Norrköping

Ericsson

  

Sundsvall

Sundsv. sjukh.

Ortviken

Umeå

Hissjövägen

L

  

Västerås

Mimerkontoret

Finnslätten

Falun

Saab-Scania

Kalmar

Volvo

Kiruna

LKAB

Kristianstad

Centralsjukh.

Motala

Electrolux

Nyköping

Lasarettet

Skövde

Volvo

Västervik

Electrolux

Örnsköldsvik

Modo  

 

36,0

10,0

6,7

8,3

10,7

23,4

5,5

0,9

7,4

4,3

0,0

10,8

106

 

184

90

 

110

342

48

28

137

165

326

81

94

84

74  
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7,7

6,4

11,6

7,1

9,8

13,0

13,4

1,8

0,4

14,3

1,5

0,0

12,9

 

39

78

 

86

269

41

23

67

56

249

14

68

50

62  

 

6,2

16,7

39,3

 

4,2

5,5

0,0

0,0

32,9

7,3

2,6

6,0

0,0

   

145

12

 

   

24

73

 

70

109

17

67

26

34

12
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Stockholm
Roslagsvägen
Tranebergsbron
Munkbron
Västerbron

Göteborg
Göta Älvsbron
Linnég/Landsvägsg
Delsjövägen
Vasagatan

Malmö
Södervärnsstråket
Fågelbacksstråket
Kaptensgatan
Sö Bulltoftavägen 

Gävle
Drottningbron
Rådhustorget 

Österbro
Slottsi

i

Helsingborg
Viskstråket
;.Kopparmöllegatan

 

   

Linköping

Klosterg/Drottningg

Hunnebergsg/Östgötag

 

Lund

Lilla Fiskaregatan

Universitetsbibli ket

 

Norrköping

Vasaparken

*Bergsbron

Sundsvall
Granlo-Granloholm

Bilaga 3 (sid 7)

| ALLMÄNNA CYKELSTRAK |

 

35,2
44,5
34,0

5,5
6,2
5,1

 

 

Halmstad W

 

10,4

  ;jjleffnersvägen
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931

703

710

1739

1679

2582

 

 

 

231

871

1074

400

 102

39,7

48,7

38,6

21,8

10,9

21,4

5,5

6,4

4,8

 

367

116

339

759

27,0

36,3

28,5

554 21,2

6,0

402 36,7

729 5,4

707 6,1

1251 5,3

 

 

587

248

70  

 

63

171

634

377

336

308

487

152

32

35,8

44,4

34,1

20,9

7,9

27,6

 

176

509

1383

 

 

 

40,4

48,5

38,9  

  

20,3

10,0

21,1

 

114

338

750

692

688

1218

 

418

780

59

321

 

27,4

36,3

28,4

21,8

5,7

36,2
  

  

5,5

5,4

  

 

   

  

   

  

   

    

  

 

62

171

633

367

 

544

447

151

32
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forts.
Umeå
Nygatan
Bryggarg/Gamla bron

 

  

  

Västerås
Cityringen/Bondeg.

io I   

 

   

  

  

  

Falun
Myntgatan
kwTrotzgatan (Rv.60) 73 ___239 _.98 ___2S4 8,2__438] 9,( __ hA ___21%

Kalmar
Rifa gång/cykel
Frediksskans

 

  

   

  

  

  

 

  

  

Kiruna
Adolf Hedinsv/
Hjalmar Lundboholmsv

F

 

Kristianstad
Näsbychaussen 48
Frästallén 129

Motala

Östermalmsgatan

Brunnviksallén

146 4,5 133

   

    

Nyköping

Trosav/Lennings väg 249

S

  

  Skövde

Falköpingsvägen

MariedaISV/Val | ev. i une SEE     

      

  
Västervik

S:ta Gertruds väg

Allén/Storgatan
       

  

   

  

Örnsköldsvik

Cykelbana (E4:an)

Modovägen        
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Bilaga 4 (sid 1)

Tabellunderlag för statistiska analyser

Tabell 1. Förändring i hjälmanvändning från 1995 till 1996. Chi-två test m.a.p kön.

 

 

Barn: (- 10 år)

 

Pojkar 43,5 1819 42,9 1267 0,10 1 NS

Flickor 47,9 1175 49,1 806 0,24 1 NS

Totalt 45,2 2994 45,3 2073 0,00 1 NS

Barn: (Grundsk)1

Pojkar 30,1 3058 33,5 2564 7,06 1 =.01

Flickor 30,1 2509 35,7 1965 7,69 1 =.01

Totalt 30,1 5567 34,4 4529 12,36 1 =.01

Vuxna: (Arb.pl.)2

Män 9,0 5968 8,7 6059 0,57 1 NS

Kvinnor 9,7 3946 10,9 4155 3,26 1 NS

Totalt 93 9914 9,6 10214 0,40 1 NS

Allm. Cykelstråk

Män/Pojkar 10,0 14137 12,9 14634 59,43 1 =.01

Kvinnor/Flickor 8,9 13612 12,0 14398 71,92 1

Totalt 9,5 27749 12,5 29032] 130,46 1 =.01     

Tabell 2. Förändring i hjälmanvändning från 1995 till 1996. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 
Barn: (- 10 år)

     

Större ort 50,8 1247 45,0 598 5,32 1 NS

Medelstor ort 44,2 1156 43,7 1114 0,04 1 NS

Mindre ort 35,4 591 50,7 361 21,11 1 £©.01

Barn: (Grundsk)1

Större ort 33,9 1571 34,6 1109 0,14 1 NS

Medelstor ort 29,7 2573 37,2 2516 31,58 1

Mindre ort 26,8 1423 36,5 904 5,17 1 NS

Vuxna: (Arb.pl.)2

Större ort 19,0 2450 17,1 2226 2,86 1 NS

Medelstor ort 6,5 6301 7,6 6951 6,10 1 NS

Mindre ort 3,9 1163 6,7 1037 8,09 1 =.01

Allm. Cykelstråk

Större ort 13,5 12400 17,0 13791 60,07 1 £©.01

Medelstor ort 5,4 10666 8,0 11249 60,93 1 £©.01

Mindre ort 8,1 4683 9,4 3992 4,76 1 NS
 

1Mätningar vid fem skolor 1995 har exkluderats med hänsyn till bortfallet 1996.

2Mätning vid en arbetsplats 1995 har exkluderats med hänsyn till bortfallet 1996.
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Tabell 3. Hjälmanvändning 1996. Chi-två test m.a.p kön

 

 

    

Barn: (- 10 år)

Pojkar 42,9 1267 1

Flickor 49,1 806] =©.01

Barn: (Grundsk) 2,3

Pojkar 33,5 2564 1

Flickor 35,7 1965/ NS

Vuxna: (Arb.pl) 14,29

Män 8,7 6059 1

Kvinnor 10,9 4155] =.01

Vuxna: (Cykelst.) 4,19

Män 11,9 13733 1

Kvinnor 11,1 13683] NS
 

Tabell 4. Hjälmanvändning 1996. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 

Barn: (- 10 år)

Större ort 45,0 598] 5,39

Medelstor ort 43,7 1114 2

Mindre ort 50,7 361] NS

Barn: (Grundsk)

Större ort 34,6 1109] 33,21

Medelstor ort 37,2 2516 2

Mindre ort 36,5 904] ©.01

Vuxna: (Arb.pl.)

Större ort 17,1 22261 185,04

Medelstor ort 7,6 6951 2

Mindre ort 6,7 1037] =©.01

Vuxna: (Cykelst.)

    

Större ort 16,7 13518] 710,00

Medelstor ort 6,5 10398 2

Mindre ort 6,3 3500] =©.01
 

VTT Meddelande 820



Bilaga 4 (sid 3)

Tabell 5. Förändring i hjälmanvändning från 1988 till 1996. Chi-två test.

 

 

     

Barn: (- 10 år) 45,3 2073] 282,79

Barn: (Grundsk) 5,0 8199 34,4 45291 1929,05 1

Vuxna: (Arb.pl.) 1,7 10306 9,6 10214] 591,90 1 ©.01

Allm. Cykelstråk 2,9 22101 12,5 29032] 1518,60 1 ©.01
 

Tabell 6. Chi-två tester av hjälmanvändning 1996 hos grundskolebarn uppdelat på skolstadium.

  

 

 

    

Grundsk.: Totalt 671,05

Låg-/mellanstadium 52,7 2267 1

Högstadium 16,1 22621 =.01

Grundsk.: Pojkar 330,44

Låg-/mellanstadium 50,2 1301 1

Högstadium 16,2 1263] =©.01

Grundsk.: Flickor 343,96

Låg-/mellanstadium 56,1 966 1

Högstadium 15,9 999] ©.01
 

Tabell 7. Chi-två tester av hjälmanvändning 1996 hos äldre cyklister uppdelat på kön.

 

       

Cyklister 65 år -

Män 10,6 1571

Kvinnor 17,3 1021 
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Bilaga 5 (sid 1)

Skattning av hjälmanvändning mellan olika observatörspar under samma observationsbetingelse

   

      
 

 

Observatörspar Observatörspar Observatörspar

PLATS 1 2 diff. 1 2 diff. 1 2 diff.

Linköping - Cykelstråk

Klosterg/Drottningg 95 97 -2 776 876 -100 10,9 10,0 0,9

Hunnebergsg/Östgötag 79 66 13 977 1015 -38 7,5 6,1 1,4

Totalt! 174 163 11 1753 1891 -138 9,0 7,9 1,1

Linköping - Arbetsplats

SAAB 119 107 12 1213 1152 61 8,9 8,5 0,4          
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