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Referat

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cykelhj älmsanvändningen i Sverige. 1997 års mätning

var den tionde i ordningen och har utförts på uppdrag av Vägverket. Studiemas syfte är att beskriva förändringar i

cykelhj älmsanvändningen år från år.

Mätningarna sker genom observationer av cyklister på 21 orter i Sverige under de två första veckorna i september.

Totalt ingår 159 mätplatser som observeras under ca två timmar. Samma orter och mätplatser har använts sedan starten

1988. Observationema genomförs i de flesta fall av personal från lokala bilkårer i SKBR (Sveriges Kvinnliga Bilkårers

Riksförbund). Mätningarna 1997 innehåller data från samtliga orter och 157 mätplatser och omfattar ca 49 000

cyklister. Observationema inriktas mot fyra cyklistkategorier: 1. Barn (-10 år), 2. Barn (grundskolor), 3. Vuxna

(arbetsplatser), 4. Vuxna och barn blandat (Allmänna cykelstråk).

1997 års mätningar visar att hj älmanvändningen bland yngre barn (-10 år) ökar igen efter några års stagnation.

Även vuxna vid arbetsplatser har ökat sin användning något sedan1996. Övriga cyklistkategorier uppvisar inte någon

ökning. För cyklister på allmänna cykelstråk tycks det till och med finnas en liten minskning. En skattning av total

genomsnittlig hjälmanvändning visar dock på en fortsatt uppåtgående trend, till ca 16% 1997.
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Abstract (background, aims, methods, result)

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

1997 study was the tenth in this series and was sponsored by the Swedish National Road Administration (SNRA).

The aim of the measurements is to describe changes in bicycle helmet usage in Sweden.

The measurements were carried out through observations of cyclists in 21 municipalities in Sweden. The same

municipalities and sites have been used since 1988. The 1997 study contains data from all 21 municipalities, in

which 157 sites and about 49,000 cyclists were observed. The observations have focused on four target groups: l.

Children (up to 10 years), 2. Children (nine-year compulsory school), 3. Adults (workplaces), 4. Public cycle paths

(children and adults).
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Förord

Föreliggande dokument utgör slutrapportering av 1997 års

observationsstudie av cykelhjälmsanvändning i Sverige och

har genomförts på uppdrag av Vägverket. Projektledare och

författare har varit Sixten Nolén (VTI). Ann-Sofie

Senneberg (VTI) har hjälpt till med diverse projekt-

administration samt textredigering av föreliggande VTI-

Meddelande.

Studien baseras på observationer av cyklister på 21

orter i Sverige. Ett stort tack riktas till de som utfört obser-

vationerna. I de flesta fall har detta varit medlemmar i
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Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR), men

på vissa orter har övriga personer eller organisationer

hjälpt till med observationer. Detta gäller Ann-Christin

Larsson (observationer i Malmö och Lund), Gun och Sten

Åke Berg (observationer i Nyköping), PRO och SPF i

Västervik (observationer i Västervik) samt SPF i Skövde

(observationer i Skövde). I Linköping har observationer

utförts av personal från VTI (Anders Nyberg, Göran K

Nilsson Ahrusell samt Sixten Nolén).
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Tio års cykelhjälmsanvändning i Sverige - Resultat från observationsstudier 1988-1997 med tonvikt på 1997

års mätresultat

av Sixten Nolén

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier

av cykelhjälmsanvändningen i Sverige. 1997 års mätning

var den tionde i ordningen och har utförts på uppdrag av

Vägverket. Studiernas syfte äratt beskriva förändringar i

cykelhj älmsanvändningen år från år.

Mätningarna sker genom observationer av cyklister på

21 orter i Sverige under de två första veckorna i september.

Totalt ingår 159 mätplatser som observeras under ca två

timmar. Samma orter och mätplatser har använts sedan

starten 1988. Observationerna genomförs i de flesta fall

av personal från lokala bilkårer i SKBR (Sveriges Kvinn-

liga Bilkårers Riksförbund). Mätningarna 1997 innehåller

data från samtliga orter och 157 mätplatser och omfattar

ca 49 000 cyklister. Observationerna inriktas primärt mot

fyra cyklistkategorier: 1. Barn (-10 år), 2. Barn (grund-

skolor), 3. Vuxna (arbetsplatser), 4. Vuxna och barn blandat

(Allmänna cykelstråk).

Slutsatsen av 1997 års mätningar är att hjälmanvänd-

ningen hos yngre barn (_10 år) tycks öka igen efter några

års stagnation. Även vuxna som cyklar till och från arbetet

har ökat sin användning något sedan 1996. Övriga cyklist-

kategorier uppvisar däremot inte någon ökning. För

cyklister på allmänna cykelstråk tycks det tom. finnas en

liten minskning. Den ökade användningen bland yngre barn

och bland vuxna som cyklar till och från arbetet gör dock

att en skattning av total genomsnittlig hj älmanvändning

visar på en fortsatt uppåtgående trend, till ca 16% 1997. I

övrigt konstateras följ ande:

° Barn (-10 år): Användningen ligger på 55%, vilket är

relativt kraftig ökning jämfört med 1996. Den stagnation

som varit bland yngre barn sedan 1994 tycks alltså vara

bruten. Ökningen gäller både pojkar och flickor. Ökningen

är enbart signifikant i medelstora orter även om tendensen

också är ökande i större orter. I mindre orter har det inte

skett någon ökning

- Barn (grundskola): Användningen totalt sett ligger på

ca 34%, vilket är oförändrat jämfört med 1996. Stagna-

tionen gäller för både pojkar och flickor. Stagnationen

gäller också för mindre och medelstora orter medan det i

de större orterna har skett en signifikant minskning av

användningen. (Minskningen i stora orter blir signifikant

endast om justering görs för att vissa mätplatser saknas

VTI MEDDELANDE 844

1996 och 1997. Om ingen justering görs blir inte föränd-

ringen signifikant). En uppdelning på olika stadier visar att

det skett en signifikant minskad användning bland hög-

stadiebarn (till ca 13%) medan tendensen är ökande hos

låg-/mellanstadiebarn (till ca 56%).

0 Vuxna: (arbetsplatser): Användningen totalt sett ligger

på ca 1 1% vilket är en ökning med ca två procentenheter

sedan förra mätningen. Den ökande tendensen finns hos

båda könen, men är endast signifikant hos män. Uppdelning

på ortsstorlek visar att ökningen skett i medelstora orter.

I större orter är användningen oförändrad och i mindre

orter tycks det finnas en tendens till minskning även om

den inte är signifikant.

0 Allmänna cykelstråk: Användningen totalt sett (barn

+ vuxna) har minskat något jämfört med de senaste mät-

ningen och ligger nu på ca 11%. Minskningen gäller för

båda könen även om den inte är signifikant för kvinnor/

flickor. Uppdelning på ortsstorlek visar att minskningen

skett i de större orterna. I medelstora och mindre orter är

användningen oförändrad. Användningen hos enbart vuxna

ligger på ca 10%, vilket också är en liten minskning jäm-

fört med 1996.

0 Könsskillnader i hjälmanvändning 1997: Hos yngre

barn (-10 år) och grundskolebarn har flickorna en signi-

fikant högre användning 1997. Hos vuxna finns däremot

ingen könsskillnad.

- Skillnader i hjälmanvändning mellan olika ortstor-

lekar 1997: Signifikant skillnad mellan ortstorlekar finns

hos alla cyklistkategorier. Bland barn är användningen

högre i medelstora orter medan vuxna cyklister har högre

användning i större orter.

° Förändring i hjälmanvändning hos vuxna över och

under 65 år: Användningen hos vuxna (16-64 år) låg 1997

på ca 10%, vilket är en signifikant minskningjämfört med

1996. Användningen hos äldre cyklister (65 år +) ligger

på ca 12%, vilket är något högre än hos övriga vuxna , men

tendensen är sjunkande även här (dock ej signifikant).

Däremot finns en ökande tendens bland äldre kvinnliga

cyklister, vilket också är den ålderskategori som har högst

användning bland vuxna.



Ten years of bicycle helmet usage in Sweden - Results ofobervational studies 1988 -1997 focusing on measure-

ments in 1997

By Sixten Nolén

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 Linköping Sweden

Summary

Since 1988, observational studies ofbicycle helmet usage

in Sweden have been carried out annually by the VTI. The

1997 study was the tenth in this series and was sponsored

by the Swedish National RoadAdministration (SNRA). The

aim ofthe measurements is to describe changes in bicycle

helmet usage in Sweden from one year to another.

The measurements were carried out through

observations of cyclists in 21 municipalities (159 sites)

in Sweden during the first two weeks in September. The

same municipalities and sites have been used since 1988.

Each site was observed for about two hours, mostly by

personnel from the local branches of the Swedish

Federation ofWomen s Transport Corps. The 1997 study

contains data from all the municipalities, in which 157

sites and about 49,000 cyclists were observed. The

observations focused on four categories of cyclists: 1.

Children (up to 10 years), 2. Children (nine-year

compulsory school), 3. Adults (workplaces), 4. Public

cycle paths (children and adults).

The 1997 observational study shows that helmet usage

among young children (up tolO years) is increasing again

after stagnating for the past two years. Adults who cycle

to work also show a slight increase in helmet usage since

1996. However, other categories of cyclists show no

increase in helmet usage. Among cyclists on public cycle

paths, there has even been a tendency towards decreased

helmet usage since 1996. Owing to increased helmet usage

among young children and adult commuters, however, total

average helmet usage continues to follow an upward trend,

Which in 1997 is estimated at 16%. Furthermore, the

following conclusions are made:

° Children (up to 10): The usage rate is about 55%,

which represents a large increase compared with 1996.

Since 1994, there has been a stagnation in usage among

young children. This stagnation now seems to have

stopped. The increase in helmet usage applies to both boys

and girls. The increased usage is significant only in average-

sized municipalities, but there is an increasing tendency

in large municipalities. In small municipalities, there has

been no change in helmet usage.

° Children (nine-year compulsory school): Total

helmet usage in 1997 was about 34%, which was the same

as in 1996 and applies to both genders. The stagnation
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applies to small and average-sized municipalities, but in

large municipalities there has been a significant decrease

in helmet usage. Among older school children (13-15

years), helmet usage decreased to about 13% in 1997. In

the case of younger school children (6- 1 2 years),

however, helmet usage increased to 56% in 1997.

- Adults (workplaces): Total helmet usage is 11%,

which is an increase compared with 1996. The increase

is significant only for men, but there is an increasing

tendency also for women. Related to size of municipality,

there is a significant increase in average-sized muni-

cipalities, stagnation in large municipalities and a

decreasing non-significant tendency in small muni-

cipalities.

- Public cycle paths: Total helmet usage in 1997 for all

cyclists on cycle paths(children and adults) was about

11%, which is a small decrease compared with 1996. The

result applies to both genders, but is significant only for

men. However, the decreasing tendency applies only to

large municipalities. Helmet usage among adults on cycle

paths was about 10%, which is also a small decrease

compared with 1996.

0 Usage rates in 1997 by gender: Girls show

significantly higher rate of helmet usage compared with

boys. Among adults, there was no difference in helmet

usage between men and women.

° Usage rates in 1997 by size of municipality:

Children in average-sized municipalities show a higher rate

of helmet usage compared with small and large

municipalities. Adults in large municipalities show a higher

rate of helmet usage compared with smaller municipalities

- Usage rates in 1997 among adults above and below

65 years: Helmet usage among adults (16-64 years) was

about 10% in 1997, which is significantly lower than in

1996. Helmet usage among older adults (65 years and

older) was about 12% in 1997 overall, which is a

decreasing tendency compared with 1996, although it is

not significant. There is, however, an increasing tendency

among older women. In fact, olderwomen show the highest

rate ofhelmet usage among adult cyclists.
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1 Bakgrund och syfte

Sedan 1988 har VTI genomfört årliga mätningar av cykel-

hjälmsanvändningen i Sverige. 1997 års mätning var den

tionde i ordningen och har utförts på uppdrag av Vägverket.

Initiativet till mätningarna togs i slutet av 1980-talet av

dåvarande Cykelsäkerhetsrådet som underNTFS ledning

bl.a. genomförde en nationell cykelhjälmskampanj 1988,

kallad Hjälm-88 (NTF, 1988). För att kunna följa upp

kampanjen, och även efterföljande hjälminsatser, efter-

frågades ett instrument som kunde beskriva förändringar

i hjälmanvändning år från år. 1988 startade därför VTIs

observationer av cyklisters hjälmanvändning och har sedan

dess genomförts varje år. De hjälmkampanjer som Cykel-

säkerhetsrådet initierade har påverkat uppläggningen av

observationsstudien. Eftersom kampanjernas primära mål-

grupper var yngre barn, grundskolebarn samt vuxna som

cyklar till och från arbetet inriktades även 1988 års ob-

servationsstudie mot dessa cyklistkategorier. De efter-

följande observationsstudierna har följt samma upplägg-

ning.

Observationsstudiens primära syfte är att beskriva för-

ändringar i cykelhjälmsanvändningen år från år. Syftet är

alltså inte att utvärdera vilken effekt enskilda kampanjer

eller aktiviteter kan ha haft för hjälmanvändningen. Mät-

ningarna kan istället utgöra ett mått på hur hjälmanvänd-

ningen hos ovan nämnda cyklistkategorier kontinuerligt

förändras i Sverige, vilket bör kunna användas vid plane-

ring av framtida insatser för ökad hjälmanvändning. Mät-

ningarna kan dock användas som ett utvärderingsinstru-

ment i den meningen att alla hjälminsatser sammantaget
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under en viss period kan relateras till resultatet för att se

omden allmänna hj älmanvändningen har förändrats. Vad en

eventuell förändring beror på kan man däremot inte uttala

sig om.

Information om cykelhj älmsanvändning på nationell

nivå kan idag erhållas från olika källor där resultaten oftast

kompletterar varandra. När det gäller observationsstudier

finns, utöver de mätningar som redovisas här, även Väg-

verkets basramsmätningar som sedan 1995 bl.a. omfattar

cykelhjälmsanvändning i tätort (Vykander, 1997). Syftet

medbasramsmätningama av hj älmanvändning är att erhålla

ett representativt mått på hur mycket av allt cyklande som

i genomsnitt sker med hjälm i Sveriges tätorter. För när-

varande differentieras inte resultaten på olika cyklistkate-

gorier.

Ett komplement till observationsstudierna finns genom

enkätstudier om sj älvrapporterad hj älmanvändning. Ett

exempel är Vägverkets årliga trafiksäkerhetsenkät som

sedan början av 1980-talet innehåller frågor om cyklisters

hjälmanvändning (Vägverket & SCB, 1998). Ett annat

exempel är den löpande resvaneundersökning, RVU92-,

som VTI gör och där man sedan 1995 bl.a. frågar cyklister

om de använde hjälm under senaste cykelresan (Thulin,

1997).

I föreliggande rapport redovisas enbartresultat från

VTIs årli ga observationsstudie av cykelhjälmsanvändning,

meni avsnitt 3 samti diskussionen görs vissajämförelser

med resultat från övriga källor.
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2 Metod

Mätning av hjälmanvändningen har skett genom observa-

tioner av cyklisterpå ett urval av orter i Sverige. Observa-

tionerna har inriktats mot de fyra cyklistkategoriema

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 åldersskattningar, dels av vuxna cyklister, dels

av barnsom cyklar till skolan. Utöver de fyra primära

cyklistkategoriema ovan görs därför även följ ande indel-

ning:

0 Vuxna cyklister

- 16-64 år

- 65 år och äldre

0 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 avser

att nå en rimlig spridning storleksmässi gt 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 pga. tillfälliga bortfall ett visst år. Totalt ingår

21 orter och '159 mätplatser i den årliga mätserien.

(Ursprungligen fanns 161 mätplatser men sedan 1991 och

1996 har två skolor utgått ur mätserien). I 1997 års mätning

ingår data från samtliga orter och 157 mätplatser.

(Bortfallet 1997 utgörs av två skolmätningar. Justering för

bortfallet görs i analysen vid jämförelse mellan

mätningarna 1996 och 1997, men i endast något enstaka

fall påverkar bortfallet resultatet. I förekommande fall

kommenteras detta i anslutning till resultatet). De orter

som ingår är sedan första årets mätningar (1988) indelade

i tre grova storlekskategorier enligt nedan. Genomsnittlig

folkmängd per 31 december 1997 för de ingående mindre

och medelstora kommunerna anges inom parentes (SCB,

1998).

0 Större orter (över 250 000):

- Stockholm, Göteborg, Malmö.

0 Medelstora orter (107 123):

- Gävle, Halmstad, Helsingborg, Linköping, Lund,

Norrköping, Sundsvall, Umeå, Västerås.

0 Mindre orter (49 979):

- Falun, Kalmar, Kiruna, Kristianstad, Motala,

Nyköping, Skövde, Västervik, Örnsköldsvik.
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Mätortemas geografiska spridning framgår av figur 1.

 

Figur 1 Geøgrafisk spridning av de 21 orter som in-

går i mätserien

Mätplatserna på respektive ort är inte slumpmässigt

utvalda utan är anpassade till de fyra cyklistkategorier som

skall observeras. Valet gjordes ursprungligen i samråd med

respektive gatukontor och är fördelade på nedanstående

fyra huvudkategorier av mätplatser, där de cyklistkate-

gorier som observerats också framgår (specificeringen av

de kategorier som markerats med * tillkom först 1996).

1. Bostadsområden

- barn (-10 år)

- äldre cyklister (65 år -)>I<

2. Grundskolor

samtliga grundskolebarn, uppdelat på:

- låg/mellanstadium*

- högstadium*

3. Arbetsplatser

vuxna

4. Allmänna cykelstråk

samtliga cyklister, uppdelat på:

- barn/ungdomar (-15 år)

- vuxna (16-64 år)*

- vuxna (65 år -)*
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Ett generellt kriterium för valet av enskilda mätplatser

var att där skulle finnas en hög frekvens av cyklisteri den

kategori som var aktuell (Wirén, 1990). I övrigt efter-

strävades om möjligt en variation inom samma typ av plats,

t.ex. för grundskolor varierades upptagningsområden och

belägenhet (centralt - icke centralt), för arbetsplatservari-

erades inriktningen (kontor - industri), för allmänna cykel-

stråk varierades trafikmiljön (cykelbana - väg/gata) och

för bostadsområden varierades typ av bebyggelse (hyreshus

- blandad bebyggelse).

Som framgår ovan har vissa extra åldersskattningar

gjorts sedan 1996 års mätning för att kunna dela upp vuxna

cyklister i äldre och yngre samt dela upp grundskole-

barnen i låg/mellanstadiebarn respektive högstadie-

bam . Åldersuppdelningen avgrundskolebam har gjorts vid

de skolor som ingåri mätningarna sedan tidigare. Uppdel-

ningen av vuxna cyklister i äldre och yngre har också

gjorts på samma allmänna cykelstråk som ingåri mätning-

arna sedan tidigare, men dessutom har äldre cyklisters

hj älmanvändning registrerats vid mätningarna i bostads-

områden.

Ju större ort desto fler mätplatser finns inom varje

kategori. Av tabellen nedan framgår antal platser inom de

olika kategorierna uppdelat på ortstorlek.

Tabell 1 Antal mätplatser uppdelat på typ av matplats

och ortstorlek

   

Ort- Bostads- Grund- Arbets- Cykel- Totalt

storlek Områden skolor platser stråk

Större 9 10 9 12 40

Medel 1 8 1 8 18 1 8 72

Mindre 9 1 1 9 18 47

Totalt 36 39 36 48 159

    

2.2 Observationernas genomförande

Det praktiska genomförandet av observationerna har i de

flesta fall utförts av personal från de lokala bilkårerna i

SKBR (Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund). En

kontaktperson från bilkåren i respektive ort har ansvarat

för att observationerna utförts enligt givna instruktioner.

(Morgontiderna är antingen 630-830, 700-900 eller

730-845 beroende på vilket cyklistkategori som avses.

Eftermiddagstiderna är 15.30-16.45 eller 15.30-17.30).

Ett undantag är observationerna i bostadsområden (barn -

10 år) som utöver vardagsmätningen kompletterats med en

lördagsmätning (10.30-11.30) för att öka antalet observa-

tioner. Mätningarna fördelas jämnt över de två veckorna

enligt ett i förväg uppgjort mätschema. Om någon mätning
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inte kunnat genomföras den dag som planerats har man fått

byta dag, men bibehållit de ursprungliga klockslagen.

Sedan 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 om cyklisten är manlig/

kvinnlig samt använder hjälm eller inte. I vissa fall görs

också en uppdelning på åldersgrupper, t.ex. vid allmänna

cykelstråk där de som bedöms vara upp till 15 år räknas

som bam/ungdomar och där vuxna delas in i 16-64 år samt

65 år och äldre. Noteringarna görs på speciella observa-

tionsprotokoll anpassade för respektive cyklistkategori (se

bilaga 1). Observatörsinstruktionema är i korthet följande:

- Bostadsområden:

Primär målgrupp är här cyklande bara upp till ca 10 år

men även äldre cyklister (65 år och äldre) registreras.

Övriga vuxna och ungdomar räknas alltså inte. Cyklistema

fördelas på kön samt Med/Utan cykelhjälm (för barnen

noteras eventuell ishockeyhjälm separat). Observatören

förflyttar sig runt i bostadsområdet och försöker på så sätt

täcka av så mycket som möjligt av områdets gårdar, lek-

platser, cykelbanor etc.

- Grundskolor:

Endast cyklande elever på väg till eller ifrån den aktuella

skolan registreras. Cyklistema 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. Cyklistema fördelas på Män/

Kvinnor samt Med/Utan cykelhjälm. Observatören står

vid samma plats hela tiden.

- Allmänna cykelstråk:

Samtliga cyklister som passerar observationsplatsen

registreras. Cyklistema fördelas på Kön, Med/Utan cykel-

hjälm samt i tre ålderskategorier. (1 .Barn/ungdomar 0-15

år; 2.Vuxna 16-64 år; 3.Vuxna 65 år och äldre). Observa-

tören står vid samma plats hela tiden.

Totala antalet cyklister som observeras varierar något

från år till år men har de senaste åren varit ca 45 000. Antal

observationer i 1997 års mätning uppdelat på respektive

cyklistkategori framgår av tabell 2. Därtill kommer 1822

äldre cyklister som observerats samtidigt som bamobser-

vationema i bostadsområden samt vid de extra mätningarna

på allmänna cykelstråk.
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Tabell 2 Antal observationer som ingår i 1997 års

mätningar uppdelat på cyklistkategori

   

Cyklistkategori Antal

Barn: (-10 år) 2 100

Barn: (Grundskola) 5 570

Vuxna: (Arbetsplatser) 11 277

Samtliga: (Cykelstråk) 30 403

Totalt 49 350

    

2.3 Statistiska analyser

De analyser som gjorts avser främst om det skett någon

förändring i användning mellan mätningen 1996 och 1997,

eller från mätningamas start 1988 till 1997. I vissa fall har

även analyserats om det föreligger skillnader mellan kön

eller ortstorleki 1997 års mätning.

14

För att testa om en skillnad är statistiskt säkerställd har

genomgående använts s.k. chi-två-test (Siegel & Castellan,

1988). En relativt strikt signifikansnivå på 1% har valts

eftersom många tester görs. Underlag till de signifikans-

tester som gjorts redovisas i bilaga 4.

I de fall där det i texten talas om en skillnad , för-

ändring eller ökning så avses ett signifikant resultat. I

de flesta fall anges också signifikanta resultat med en aste-

risk (*) i de figurer som förekommer. I något fall används

begreppet tendens , men då avses inte något signifikant

resultat i statistisk mening.

I analysen har tagits hänsyn till eventuella bortfall i

enskilda mätplatser som kan förekomma ett visst år. I de

jämförelser som görs mellan 1997 och 1996 års mät-

ningar har därförjustering gjorts så att endast de platser

som mätts vid båda tillfällena jämförs. I de fall bortfallet

påverkar utfallet kommenteras det i anslutning till resul-

tatet. Platsjusteringen kommenteras även i diskussions-

avsnittet.
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3 Resultat

De resultat som redovisas utgör en sammanslagning av

mätningamai samtliga 21 orter. Hjälmanvändningen redo-

visas dels totalt, dels uppdelat på kön och ortstorlek.

Detaljresultat från 1997 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. I många

fall baseras de på ett litet antal observationer och det kan

därför förekomma slumpmässi ga variationer.

För detaljerade resultat från tidigare års mätningar hän-

visas till Wirén (1991) och Nolén (1992; 1993; 1994;

1995; 1996; 1997).

3.1 Har hjälmanvändningen förändrats?

3.1.1 Förändrad användning mellan 1996 och
1997?

Av figur 2 framgår hur cykelhjälmsanvändningen varierat

för olika cyklistkategorier sedan mätningarna startade

1988.
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-I- Barn: (Grundskola) -El- Vuxna: (ArbetsplatserY'<

 

 

..-o-----

.-
_----- --------------_----------_--------

  

  

 

  

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Figur 2 Total cykelhjälmsanvändning 1988-1997 ( * =

signifikant förändring mellan 1996 och 1997)
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Sedan 1988 har hjälmanvändningen hos yngre barn (-10

år) pendlat mellan perioder av ökning och stagnation. Men

den stagnation som varit sedan 1994 tycks nu vara bruten

genom den relativt kraftiga ökning (från ca 45 till 55%)

som skett mellan 1996 och 1997. För barn som cyklar till

skolan har användningen däremot inte förändrats sedan

mätningen 1996.

Vuxna cyklister som cykelpendlar tilljobbet har hela

tiden legat på en mycket lägre nivå än hosbarn, men utveck-

lingen följer sedan ett antal år en uppåtgående trend.

Mellan 1996 och 1997 har användningen ökat med nästan

två procentenheter till ca 1 1%.

Även cyklister på allmänna cykelstråk har en låg

användning jämfört med barnen, vilket förklaras av att 90-

95% av cyklisterna i denna kategori är vuxna. När mät-

ningarna startade 1988 var användningen på allmänna

cykelstråk ca 3%. Sedan dess har den ökat något nästan

varje år. Mellan 1996 och 1997 har dock användningen

minskat med drygt en procentenhet och ligger nu på ca

11%. En motsvarandeminskning gäller vuxna på allmänna

cykelstråk där användningen 1997 låg på ca 10%.

(x2=31,35 df=1, p<0.01).
I figur 3 redovisas hj älmanvändningen uppdelat på kön

för att se om tendenserna från den totala jämförelsen

skiljer sig åt mellan män/pojkar och kvinnor/flickor.

Av figur 3 kan man se att den ökade användningen hos

yngre barn gällerbåde pojkar och flickor. Detsamma gäller

för grundskolebamen där en stagnation gäller båda könen.

Den ökade användningen hos vuxna cykelpendlare är endast

si gnifikant för män, även om en ökande tendens också finns

hos kvinnor. Den något minskade användningen på all-

männa cykelstråk syns hos båda könen, men även här är

förändringen enbart signifikant för män/pojkar.
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Figur 3 Cykelhjälmsanvändning 1988-1997 uppdelat på kön (* = signifikant för-

ändring mellan 1996 och 1997). Observera att de nedre och övre figurerna har olika

skala på Y-axeln
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olika skala på Y-axeln
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I figur 4 ovan redovisas hjälmanvändningen uppdelat på

ortstorlek. Den Ökande användningen för yngre barn (-10

år) är enbart signifikant i medelstora orter även om tenden-

sen också är Ökande i större orter. I mindre orter tycks det

inte ha skett någon förändring, men användningen Ökade

där ganska kraftigt mellan 1995 och 1996.

Bland grundskolebarn har det skett en signifikant

minskning av användningen i större orter. Denna minskning

framträder dock enbart om justering görs för att vissa mät-

platser saknas 1996. I mindre och medelstora orter har det

inte skett någon förändring.

För vuxna som cyklar till arbetet är det enbart i medel-

stora orter det skett någon signifikant Ökning av hjälm-

användningen mellan 1996 och 1997. Just medelstora

orter har följt en stadigt uppåtgående trend sedan ett antal

år tillbaka. Den minskade användningen på cykelstråk tycks

ha skett i större orter efter ett antal år av kontinuerligt ökad

användning. För övriga ortstorlekar är användningen oför-

ändrad.

3.1.2 Hurärhjälmanvändningen1997jämfört
med 1988?

Jämfört med 1988 när observationsmätningarna startade

har det fram till 1997 skett en kraftig Ökning av hjälm-

användningen hos samtliga cyklistkategorier. I tabell 3

framgår också hur stor förändringen varit, uttryckt i

procent och i procentenheter.

Tabell 3 Jämförelse av hjälmanvändning 1988 och 1997

     

Användning (%) Förändring

1988 1997 Procentenh. %

Barn (_10 år) 20,2 54,8 34,6 171

Barn (grundskola) 5,0 33,9 28,9 578

Vuxna (Arbetsplatser) 1,7 1 1,4 9,7 570

Allmänna cykelstråk 2,9 1 1,2 8,3 286

  

Grundskolebam och vuxna cykelpendlare är de cyklist-

kategorier där användningen Ökat krafti gast procentuellt

sett jämfört med utgångsläget 1988. Hos vuxna (arbets-

platser) har Lex. användningen ökat mer än sex gånger på

tio år. På allmänna cykelstråk (där de flesta cyklister är

vuxna) är motsvarande ökning ca tre gånger. Man skall dock

tänka på att de procentuella förändringarna i tabellen ovan

relateras till utgångsnivån, vilket innebär att om utgångs-

nivån är låg kan även några få procentenheters ökning leda

till stor procentuell förändring.

3.2 Hjälmanvändning 1997 uppdelat på kön

och ortstorlek

Hittills har resultaten enbart gällt förändringar i användning

mellan olika mättillfällen, men man kan också göra en

direkt jämförelse mellan kön och ortstorlekar utifrån 1997

års mätning.
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I figur 5 redovisas hjälmanvändningen uppdelat på kön

och där framgår att det 1997 finns en signifikant köns-

skillnad i hjälmanvändning hos barn, men inte hos vuxna.

Hos såväl de yngre som de något äldre barnen är flickor

bättre på att använda hjälm. Hos yngre barn (_10 år) har

flickor genomgående haft högre användning sedan mät-

ningarna startade 1988. Detta har dock inte tidigare gällt

för grundskolebarn (se figur 3). Kanske är det något som

är på väg att ändras nu?

 

.......... Män/pgjkar   Kvinnor/Flickor

 

80

   

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

Figur 5 Cykelhjälmsanvändning 1997 uppdelat på kön

( * = signifikant skillnad)

Sedan mätningarna startade 1988 har vuxnas hjälm-

användning varit högre i större orter, vilket även gäller

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 hj älmanvändning. Vid senaste mätningen finns dock

en högre användning hos barn i medelstora orter. Skillnaden

är speciellt intressant för grundskolebarn som Ökat sin

användning kraftigt sedan början av 1990-talet (se figur 4).

 

- Större ort Medelstor ort E Mindre ort

 

     

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

Figur 6 Cykelhjälmsanvändning 1997 uppdelat på orts-

torlek ( * = signifikant 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 blandade åldrar,

dvs. både från låg/mellanstadiet och från högstadiet. Det

är därför svårt att göra en exakt uppdelning av hj älrnanvänd-

ningen på olika skolstadier. Sedan mätningen 1996 har dock

ett försök gjorts med ett observationsprotokoll där obser-

vatören får bedöma om de cyklande barnen tillhörde låg/

mellanstadiet (6-12 år) eller högstadiet (13-15 år). Syftet

med denna uppdelning är primärt att se om det sker någon

förändring mellan olika mätningar inom ett och samma

stadium. Man kan dock också se tydliga skillnader i använd-

ning mellan stadierna (figur 7). De barn som bedömts till-

höra låg/mellanstadiet har en hjälmanvändning 1997 på

56%, vilket är signifikant högre än de som bedömts gå i

högstadiet, där användningen är 13%. Skillnaden finns hos

både pojkar och flickor.

Vad gäller förändring inom stadierna tycks det ha skett

en signifikant minskad användning bland högstadieelever

mellan 1996 och 1997. Minskningen är signifikant enbart

för pojkar, men tendensen är sammahos flickor. Hos låg/

mellanstadieelever finns en tendens till ökad användning,

men skillnaden är inte signifikant.
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Figur 7 Cykelhjälmsanvändning 1997för grundskole-

barn uppdelat på skolstadium. (Antal observationer för-

delar sig på 2 267 låg/mellanstadiebarn och 2 262 hög-

stadiebarn). ( * = signifikant skillnad)

3.4 Hjälmanvändning hos äldre cyklister

Sedan 1996 års mätning har också gjorts försök med att

dela in vuxna cyklisters hjälmanvändning i två ålders-

grupper, 16-64 år samt 65 år och äldre. Syftet med upp-

delningen är att se om hjälmanvändningen förändras i de

två åldersgrupperna mellan olika mätningar. I figur 8 kan

man se att användningen tycks vara något högre bland äldre

vuxna än yngre vuxna. (Skillnader mellan de båda ålders-

18

grupperna har inte si gniñkanstestats eftersom observation-

erna inte är jämförbara, bl.a. har äldre cyklister observe-

rats under specialanpassade tidsperioder). För yngre vuxna

(16-64 år) har det skett en signifikantminskad användning

mellan 1996 och 1997. Hos äldre cyklister syns också en

minskning , men enbart hos män. Hos äldre kvinnor finns

snarare en tendens till ökad användning. Man kan också se

att äldre kvinnor använder hjälm 1997 betydligt mer än

äldre män (942 :69,1 df=1 p<0,0l).
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Figur 8 Cykelhjälmsanvändning 1997för vuxna cyklis-

ter uppdelat på 16-64 år respektive 65 år och äldre.

( * = signifikant skillnad)

3.5 Total cykelhjälmsanvändning

3.5.1 Skattning enligt VTIs observationsstudie

Av de resultat som redovisats hittills framgår tydligt att

vuxnas hjälmanvändning ligger klart lägre än hos bam. Vill

man ha ett måttpå genomsnittlig hjälmanvändning för samt-

liga 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

Kronberg (1997) 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 åldersgruppema inte helt

sammanfaller med dem i observationsstudien bör man

ändå kunna göra en grov skattning av total hjälmanvändning

genom att väga ihop barns och vuxnas användning med

vikter som representerar deras olika exponering.

En sådan skattning visar att hjälmanvändningen bland

barn och vuxna sammanslaget uppgår till drygt 16% 1997.

Detta är en ökning med ca en procentenhet sedan 1996,

menjämfört med 1988 när mätningarna startade är det en

ökning med 13 procentenheter.
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Figur 9 Skattning av total cykelhjälmsanvändning en-

ligt VTIs observationsstudie (barn och vuxna samman-

Slaget) 1988-1997

Det skall dock noteras att VTIs observationsstudie pri-

märt syftar till att studera förändringar i hj älmanvändning

från år till år, inte att uttala sig om absoluta nivåer. Detta

innebär att den totalnivå som anges ovan inte nödvän-

digtvis avspeglar den sanna användningsnivån. Det är i

stället ökningenjämfört med tidigare år som är det viktiga.

Men jämfört med resultat från andra källor ligger använd-

ningsnivån enligt VTIs observationsstudie på en rimlig nivå

(se nedan).

3.5.2 Skattning enligt olika källor

I avsnittet ovan gjordes en skattning av total hjälmanvänd-

ning i Sverige utifrån VTIs observationsstudie, men som

nämndes i avsnitt 1 finns även andra källor att basera en

sådan skattning på. Vad gäller observationsmätningar finns
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sedan 1995 Vägverkets basramsmätning över eykelhj älms-

användning (Magnusson, 1996; Vykander, 1997). Det kan

också göras skattningar av total hj älmanvändning utifrån

självrapporterad hj älmanvändning, bl.a. utifrån Vägverkets

trafiksäkerhetsenkät, som fram tom. 1995 innehöll upp-

gifter om både vuxnas och barns hjälmanvändning (Nolén

& Lekander, 1996). Även VTIs och Vägverkets löpande

resvaneundersökning (RVU92-) innehåller självrapporte-

rade uppgifter som kan användas för att skatta total hjälm-

användning (Kronberg, 1997; Thulin, 1997).

Oavsett vilken källa man använder för att skatta total

cykelhjälmsanvändning i Sverige hamnar man dock på

ungefär samma nivå (figur 10). En rimlig bedömning är

därför att den genomsnittliga hj älmanvändningen i Sverige

1997 var 15-20%.
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Figur 10 Skanning av total cykelhjälmsanvändning

enligt olika källor
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4 Hjälmanvändning i Sverige jämfört med andra länder

I figuren nedan görs en kort jämförelse mellan cykel-

hj älmsanvändningen i Sverige och i vissa andra länder. För

användningen i Sverige har använts data från VTIs obser-

vationsstudie. Uppgifter för de övriga länderna är också

baserade på observationsdata utom för USA som gäller

sj älvrapporterade data. De källor som använts till övriga

länders användning är följ ande: Danmark (Behrensdorff,

1993); Norge (Fosser, 1992; 1996); Finland (Sipinen,

1997; Sipinen & Heino, 1996); USA (Bolen, Kresnow, &

Sacks, 1998; Rodgers, 1995); Kanada (Cushman, Pless,

Hope, & Jenkins, 1992); Storbritannien (Bryan-Brown

& Taylor, 1997); Australien (Finch, Newstead, Cameron,

& Vulcan, 1993; Healy & Maisey, 1992; TIM Consulting

Pty., 1994; Williams, 1995); Nya Zeeland (1994;

Scuffham & Langley, 1997).

Av figurll framgår att genomsnittlig cykelhjälms-

användning är ganska lika i de nordiska länderna. Norge

tycks visserligen ligga på en högre nivå, men observations-

data finns enbart gällande Oslo, vilket bör förklara den

högre nivån. I Sverige är hjälmanvändningen i Stockholm

också högre än i landet i genomsnitt.

För Kanada har inte hittats någon skattning av hjälm-

användningen på nationell nivå, men förmodligen varierar

användningen mycket mellan olika provinser eftersom

vissa av dem (Ontario och British Columbia) numera har

infört hjälmlagstiftning.

Sverige, USA och Storbritannien tycks ligga på ungefär

samma nivå i total hj älmanvändning (ca 15-20%). För USA

gäller visserligen figur 11 enbart för vuxna cyklister men

enligt Rodgers (1995) förändras inte nivån i någon större

utsträckning om också barn räknas med. (I USA finns

numera delstatstäckande cykelhj älmslagar i 15 delstater.

Därutöver finns också en hel del lokala hjälmlagar som

gäller enskilda counties eller städer (BHSI, 1998). Inga

av de delstatstäckande hjälmlagama omfattar dock vuxna

cyklister. Enligt Bolen et al (1998) är hjälmanvändningen

bland vuxna cyklister i USA högre i nordöstra och i Västra

delarna av landet. Detta stämmer ganska väl med det

geografiska läget av dedelstater som infört hjälmlag).

De klart högsta hjälmanvändningen i världen finns i de

två länder som infört nationell hjälmlag, Australien och

Nya Zeeland.

 

100

 

80 ------------------
_ å

_ 5
se» å Arts.

60 :.............. -- - ,t _11%.r312221a15 .................... - -

 

.JNZ, (vuxna) "

.° Arts., (Victoria)

(NSW):

  

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Figur 11 Jämförelse av total cykelhjälmsanvändning i olika länder

20 VH MEDDELANDE 844



5 Diskussion

5.1 Metoddiskussion

De resultat man erhåller i en observationsstudie av det här

slaget utgör endast en uppskattning av hur cykelhj älms-

användningen ser uti Sverige och hur den förändrats över

tid. Resultatet baseras dels på vissa utvalda orter i Sverige,

dels på mätningar 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 tids-

perioder under ett år, vilket i princip kräver ett slump-

mässigt urval av samtliga cyklister i Sverige och under

olikatidpunkter på året. Vägverkets Basramsprojekt görs

dock slumpmässi ga urval av mätpunkter i Sverige för att

få representativa mått på olika trafiksäkerhetsrelaterade

beteenden, bl.a. hur mycket cyklande som sker med cykel-

hjälm i Sverige. Resultatet av basramsmätningen ger ett

mer representativt mått på den genomsnittliga cykelhjälms-

användningen i Sverige, men även demätningarna har

begränsad generaliserbarhet till en viss tidsperiod på året

och till tätorter.

VTIs observationsstudie har alltså en begränsad gene-

raliserbarhet vad avser nivån på hj älmanvändningen. Det är

möjligt att användningsnivån blivit annorlunda om mät-

ningarna utförts i andra orter än desom ingår i mätserien,

men man kan ändå konstatera att denna skattning av nivån

på total hj älmanvändning ligger mycket nära resultatet från

Basramsmätningen. Det viktigai föreliggande studie är

dock att fånga upp om hjälmanvändningen förändrats för

olika cyklistgrupper över tid. Eftersom mätningarna sker

vid samma platser och under samma tider varje år bedöms

observationsstudien vara ett användbart instrument för att

skatta sådana förändringar, med begränsningen att resul-

tatet 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

studera förändringar hos samtliga ingående mätorter

sammantaget. Ingen närmare analys görs av om det skett

förändringar hos enskilda orter eftersom studien inte är

dimensionerad för detta. Förändring hos enskilda orter

eller mätplatser mellan två mättillfällen måste därför

tolkas försiktig eftersom de ofta baseras på få observa-

tioner där slumpmässi ga variationer kan ha stor inverkan.

I bilaga 5 visas resultat från årliga observationsmätningar

1988-1997 uppdelat på enskilda orter. Visserligen är för-

ändringar från ett år till ett annat väldigt osäkra pga att

enskilda mätningar kan påverkas av slumpfaktorer och till-

fälligheter. Men under en hel tioårs period (1988-1997)

bör man ändå kunna se trender i hj älmanvändningen, även

för enskilda orter. I vissa orter finns en relativt tydlig trend

till ökad hjälmanvändning sedan början av 1990-talet. Detta

VTI MEDDELANDE 844

gäller tex. Stockholm, där trenden syns för såväl barn som

vuxna. I flera orter kan man också se en ganska tydlig

ökning av hjälmanvändningen hos vuxna cyklister som

cyklar till arbetet, framför allt under senare delen av mät-

perioden. Detta gäller tex. Gävle, Halmstad, Lund,

Linköping, Helsingborg, Norrköping, Umeå, Falun och

Örnsköldsvik. I vissa orter tycks det däremot inte ha skett

någon nämnvärd ökning alls av hjälmanvändningen bland

vuxna som cyklar till arbetet under den gångna tioårs

perioden. Detta gäller tex.. Västervik, Motala, Nyköping

och Skövde.

Man skall dock vara försiktig med att jämföra enskilda

orter med varandra eftersom antal mätpunkter per ort är

begränsat. Mätpunktema är inte primärt valda för att ge en

representativ bild av varje enskild ort, vilket ofta medför

få observationer och därmed stor slumpvariation. I vissa

fall kan dock skillnader mellan enskilda orter vara så stora

att de inte enbart kan förklaras 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 haen jämförelsevis

låg hj älmanvändning bland vuxna cyklister. (bilaga 2). I

Stockholm och Göteborg har det också sedan ett antal år

genomförts separata observationsmätningar. I Stockholms

s.k. innerstadssnitt var hj älmanvändningen i juni 1997

36% (Tiippana, 1997). I Göteborg använde enligt Svensson

(1998) ca 19% av cyklistema hjälm 1997 och lokala mät-

ningar i Malmö visar att endast ca 6% av vuxna cyklister

använde hjälm 1996 (Mallard, 1997). Användningen i

Stockholm, Göteborg och Malmö enligt de lokala mät-

ningarna överensstämmer väl med resultaten från före-

liggande observationsstudie.

En faktor som kan antas inverka på hj älmanvändning är

väderleken. Vad gäller vuxna cyklister kan man tex. anta

att det är fler i tillfällighetscyklistef, som cyklar när vädret

är vackert och färre om det är dåligtväder. Om man dess-

utom 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. (Stöd för detta antagande framgår

t.ex. av de observationsmätningar som Stockholms Gatu-

kontor gjorde 1992 i Stockholm innerstadssnitt. Mätning-

arna genomfördes under en period med mycket varmt och

fint väder och andel hjälmanvändare sjönk med fyra pro-

centenheter jämfört med året innan (Berggren, 1992)).

Barns hjälmanvändning bör dock påverkas i mindre grad av

väderleken eftersom de flesta barn nog kan räknas som

cykelentusiaster .

Enjämförelse mellan observatöremas vädemoteringar
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1996 och 1997 visar inte på några större skillnader i väder-

förhållanden mellan mätåren. För observationer som

främst gäller vuxna cyklister (cykelstråk och arbetsplatser)

samt yngre barn (bostadsområden) har det blåst något mer

och varit lite varmare 1997, men det finns ingen skillnad

vad gäller regn. För observationer som gäller grundskole-

bam har det varit lite varmare samt regnat och blåst något

mindre 1997. För observationer som gäller äldre cyklister

har det regnat något mindre och varit lite varmare 1997,

men samtidigt blåst mer. Av väderjämförelsen ovan att

döma bör inte hj älmanvändningen ha påverkats i någon

större grad av olika väderförhållanden mellan 1996 och

1997.

Av olika skäl kan det hända att mätningar på vissa

enskilda platser uteblir. I 1997 års mätning saknas t.ex. två

skolmätningar samt en sk. extramätning vid ett cykel-

stråk. (Med extramätning menas en mätning vid tidpunkter

speciellt utvalda för att observera äldre cyklister (se t.ex.

avsnitt 2,2)). För att erhålla en korrekt jämförelse mellan

1996 och 1997 har en platsjustering gjorts genom att i

analysen endast jämföra de platser som mätts båda åren.

Platsjusterin gen innebär att vissa genomförda mätningar

har strukits i analysen när 1996 och 1997 jämförs. Detta

gäller fyra skolor, en arbetsplats samt fem extramätningar

vid cykelstråk. Platsjusteringen påverkar endast resultatet

i ett fall, nämligen att grundskolebarns hjälmanvändning

signifikant minskar något i större orter. Utan platsjustering

blir förändringen inte signifikant.

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 observatörema är samma år från år. Detta skulle

visserligen vara önskvärt, men är praktiskt omöjligt med

hänsyn till tillgängliga resurser. Varje observatör får nog-

granna 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.

Resultatet av observatörstestet visade att andelen

hjälmanvändare bland cyklister på allmänna cykelstråk

skilde mellan observatörsparen med 0,5-2 procentenheter

beroende på plats (Nolén, 1997). Skillnaden mellan obser-

vatörsparen var konsekvent så till vida att det ena paret fick

en något lägre hjälmanvändning vid samtliga platser, vilket

tyder på att det är frågaom 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
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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 kan bli lägre på

andra orter.

Resultatet av observatörstestet visar dock på en stor

osäkerhetsfaktor i ett avseende, nämligen barns hjälm-

användning på allmänna cykelstråk (åldersgräns 15 år i

detta fall). Resultatet blev här mycket olika mellan obser-

vatörsparen, vilket sannolikt beror på olika bedömningar

av vad som bedömts vara över eller under 15 år. Men efter-

som de flesta cyklister på allmänna cykelstråk är klart över

15 år spelar inte osäkerheten någon större roll för total-

resultatet eftersom de missbedömningar som eventuellt

görs blir få i förhållande till totala antalet observerade

cyklister. Om man enbart vill skatta barns och ungdomars

hjälmanvändning utifrån mätningarna på allmänna cykel-

stråk kan dock osäkerheten vara mer kritisk eftersom de

osäkra åldersskattningarna kommer att utgöra en större

andel av alla observationer. Om man enbart är intresserad

av förändring av barns och ungdomars hjälmanvändning bör

man få en noggrannare skattning om mätplatsema anpassas

efter den aktuella cyklistkategorin, t.ex. genom att mäta

vid skolor eller liknande platser dit barn cyklar.

5.2 Resultatdiskussion

Av 1997 års mätning kan man konstatera att det framför

allt tycks vara de yngre barnen (-10 år) som ökat sin hjälm-

användning jämfört med 1996. Resultatet visar att använd-

ningen totalt för denna åldersgrupp ökat från 45% till 55%.

Förhoppningsvis är det ett trendbrott från den stagnation

som varit bland yngre barn sedan 1994.

Vad gäller yngre barns hjälmanvändning finns en stor

skillnad i mätresultat mellan föreliggande observations-

studie och självrapporterad användning enligt Vägverkets

trafiksäkerhetsenkät. Redan 1995 uppgav föräldrar att 85-

90% av deras barn (3-10 år) använde hjälm alltid eller

nästan alltid (Nolén & Lekander, 1996). Denna siffra har

förmodligen inte minskat. En möjlig förklaring till att

resultaten från observationsmätningarna och enkät-

mätningen skiljer sig åt så pass mycket kan vara att de

flesta barn (upp till 10 år) faktiskt är hj älmanvändare enligt

föräldrarna, dvs. barnen brukar säkert använda hjälm när de

cyklar. Om barnen däremot slarvar med användningen

ibland, t.ex. glömmer att ta på hjälmen, påverkas inte för-

äldrarnas svar på enkätfrågan, men däremot får man en

lägre användning vid observationsstudier. Om resone-

manget ovan är riktigt är problemet inte att fler barn skall

bli hj älmanvändare, utan att de skall använda hjälm varje

gång de cyklar.

Vad gäller grundskolebarns hjälmanvändning visar

observationsstudien på en stagnation i hjälmanvändning

mellan 1996 och 1997. I de större orterna verkar det tom.
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ha skett en signifikant minskad använding. Mätningarna

omfattar dock samtliga åldersgrupper i grundskolan, dvs.

även högstadiet. Den grova uppskattning som gjorts av

elevernas åldrar visarpå en signifikant minskad användning

för högstadieelever, men däremot på en Ökande tendens hos

låg-/mellanstadieelever. Det är svårt att i denna studie göra

en tillförlitlig uppdelning på elevernas åldrar, men det

verkar som om stagnationen totalt för grundskoleelevema

beror på en minskad användning hos de elever som bedömts

vara lite äldre än de övriga (13-15 år).

Men även om det finns osäkerhet i om vissa grund-

skolebarn är över eller under 13 år kan man ändå i före-

liggande studie se en stor skillnad i hjälmanvändning mellan

'°låg-/mellanstadieelevef, (56%) och högstadieelever

(13%), vilket också är ett rimligt resultat. Det är dock

troligt att osäkerheten i åldersbedömningen gör att skill-

naden är mindre än vad de äri verkligheten. Om man antar

att vissa mellanstadiebarn bedömts tillhöra högstadiet och

att vissa högstadiebarn bedömts tillhöra mellanstadiet

borde det leda till en underskattning av skillnaden i hjälm-

användning mellan stadierna. Att ca 13% av högstadie-

eleverna använde hjälm när de cyklade till de observerade

skolorna kan därför vara en överskattning. Men enligt VTIs

resvaneundersökning utfördes ca 16% av 13-15-åringars

cyklande med hjälm under perioden april till september

1997. Motsvarande andel hos barn 6-12 år var ca 73%

(Kronberg, 1998). Det finns dock flera jämförelse-

problem mellan den nämnda resvaneundersökningen och

VTI s observationsstudie. Resvaneundersökningen inne-

håller ganska få uppgifter om cyklandet hos 6- 1 5 åriga barn

under den aktuella tidsperioden 1997, vilket leder till

osäkra skattningar av användningsnivån. Vidare gäller res-

vaneundersökningen ett genomsnittligt cyklande under den

aktuella tidsperioden oavsett ärende,dvs inte bara cykling

till och från skolan. Men som nämnts tidigare är det inte

själva användningsnivån som är det viktiga i VTPs observa-

tionsstudie utan det primära är att beskriva förändringar

mellan olika mättillfällen.

Vad gäller vuxnas hjälmanvändning tycks det inte ha

skett någon större förändring mellan 1996 och 1997.

Visserligen visar resultaten att de som cykelpendlar till

arbetet har ökat sin användning något, men å andra sidan

har vuxna på allmänna cykelstråk minskat sin användning

något

Också när det gäller vuxna cyklisters hjälmanvändning

finns en skillnad i nivån mellan VTls observationsmätning

och Vägverkets trafiksäkerhetsenkät. Men i detta fallet ger

enkäten nästan en hälften så stor hj älmanvändning hos

vuxna (ca 6%) (Vägverket & SCB, 1998). Enförklaring till

att sj älvrapporterad användning hos vuxna är lägre kan vara

att andelen utgör ett genomsnitt för alla vuxna cyklister ,

oavsett hur ofta man cyklar. VTIs observationsstudie är

visserligen inte relaterad till hur mycket de observerade
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cyklistema cyklar, men sannolikheten att en cyklist skall

observeras ökarju oftare han/hon cyklar och eftersom man

kan anta högre hj älmanvändning hos vanecyklister kan det

förklara en högre användningsnivåi observationsstudien.

Förklaringen stöds också av VTI och Vägverkets resvane-

undersökning (RVU92-) där vuxnas hj älmanvändning

ligger i nivå med observationsresultaten (Kronberg, 1997).

(I resvaneundersökningen tas hänsyn till hur lång sträcka

som cyklas).

Sedan ett par år har vuxna cyklister varit en prioriterad

målgrupp för olika aktiviteter och informationsinsatser för

ökad hjälmanvändning, bl.a. har en nationell Cykelvecka

genomförts varje vår sedan 1995 (Vägverket, 1995; 1996;

1997). Under 1995-1997 gavs bl.a. hjälminformation via

reklampelare utomhus i stora delar av landet och under

våren 1997 visades rikstäckande cykelhjälmsinformation

i olika TV-kanaler. Det är fortfarande en minoritet av vuxna

cyklister som använder hjälm och det tycks inte heller ha

skett någon dramatisk ökning under 1997 trots satsningen

på TV-reklam , men förhoppningsvis kommer andelen

användare att öka om målgruppen fortsätter att bearbetas.

Även äldre cyklister är en viktig målgrupp att försöka
påverka mot ökad hj älmanvändning. Ungefär varannan

cyklist som omkommer i trafiken varje år är 65 år eller

äldre (Nolén, 1998). Enligt VTls observationsstudie tycks

också äldre cyklister vara något bättre på att använda hjälm

än övriga vuxna. Skillnaden är inte så stor totalt sett, men

blir tydlig om man enbart tittar på kvinnor. Observations-

mätningama visar att nästan dubbelt så stor andel kvinnor

65 år och äldre använder hjälm (ca 19%) jämfört med

kvinnor i gruppen 16-64 år där användningen är ca9%. Även

i Vägverkets trafiksäkerhetsenkät framgår en högre hjälm-

användning hos äldre cyklister (Vägverket & SCB, 1998).

Äldre cyklister har också varit föremål för speciella

informationsinsatser de senaste åren (Folkhälsoinstitutet,

1994; Konsumentverket & Folkhälsoinstitutet, 1996; NTF

& Vägverket, 1996). Det kan mycket väl vara effekterna

av dessa insatser man nu ser effekten av, även om man

kanske främst påverkat kvinnorna i denna åldersgrupp. För-

hoppningsvis kommer informationsinsatser för dennamål-

grupp att fortsätta.

Det officiella målet enligt Nationella trafiksäkerhets-

programmet är en genomsnittlig cykelhjälmsanvändning på

80% (NTP, 1994). Exakt var nivån ligger idag går inte att

säga med absolut säkerhet. Den bästa skattningen utgörs

av Vägverkets basramsmätning 1997 som visar att ca 17%

i genomsnitt av allt cyklande sker med hjälm. En skattning

från VTIs obServationsstudie och vissa andra källor visar

på liknande nivå. Genomsnittlig cykelhjälmsanvändning i

Sverige 1997 bedöms därför vara kring 15-20%. Även om
den totala användningen har ökat sakta men säkert de

senaste tio åren är det ännu långt kvar tills det officiella

målet är uppnått.
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Skall man kunna nå 80% genomsnittlig hjälmanvänd-

ning är det nödvändigt att just vuxna cyklister ökar sin

hjälmanvändning. Eftersom vuxna cyklister svarar för 80-

85% av cykeltrafikarbetet i Sverige får vuxnas hjälm-

användning stor betydelse om man vill beräkna genom-

snittlig hjälmanvändning över alla åldrar. Om man antar att

alla barn och ungdomar alltid skulle använda cykelhjälm

krävs ändå att nästan 70% av vuxna använder hjälm för att

nå målet enligt Nationella trafiksäkerhetsprogrammet.

Sannolikt är detta inte möjligt utan att en nationell hjälm-

lagstiftning införs, i synnerhet inte om 80% hjälmanvänd-
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ning skall uppnås till år 2000 vilket var ambitionen enligt

NTP (1994). Om det skall införas en hjälmlag eller inte

är en politisk fråga, men enligt Kommunikationsdeparte-

mentet (1997) behöver den frivilliga hj älmanvändningen

först fördubblas innan obligatorisk hjälmanvändning kan

bli aktuell. Ett första delmål mot att nå 80% hj älmanvänd-

ning borde därför vara att så snabbt som möjligt nå en för-

dubbling avden nuvarande frivilliga användningen till ca

35-40%. Detta borde vara möjligt. Redan idag har man ju

uppnått dessa nivåer på vissa platser, t.ex. i Stockholm.
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6 Slutsatser

En generell slutsats av 1997 års mätningar är att yngre

barns (-10 år) hj älmanvändning nu tycks öka igen efter

några års stagnation. Även vuxna som cyklar till och från

arbetet har ökat sin användning något sedan1996. Övriga

cyklistkategorier har däremot inte ökat sin användning. För

cyklister på allmänna cykelstråk tycks det tom. finnas en

liten minskning. Den ökade användningen bland yngre barn

och bland vuxna till och från arbetet gör dock att en skatt-

ning av total genomsnittli g hjälmanvändning visar på en

fortsatt uppåtgående trend, till ca 16% 1997.

- Barn (-10 år): Användningen ligger på 55%, vilket är

relativt kraftig ökning jämfört med 1996. Den stagnation

som varit bland yngre barn sedan 1994 tycks alltså vara

bruten. Ökningen gäller både pojkar och flickor. Ökningen
är enbart signifikant i medelstora orter även om tendensen

också är ökande i större orter. I mindre orter har det inte

skett någon ökning

- Barn (grundskola): Användningen totalt sett ligger på

ca 34%, vilket är oförändrat jämfört med 1996. Stagna-

tionen gäller för både pojkar och flickor. Stagnationen

gäller också för mindre och medelstora orter medan det i

de större orterna har skett en signifikant minskning av

användningen. (Minskningen i stora orter blir signifikant

endast om justering görs för att vissa mätplatser saknas

1996 och 1997. Om ingen justering görs blir inte föränd-

ringen signifikant). En uppdelning på olika stadier visar att

det skett en signifikant minskad användning bland hög-

stadiebam (till ca 13%) medan tendensen är ökande hos

låg-/mellanstadiebarn (till ca 56%).

- Vuxna: (arbetsplatser): Användningen totalt sett ligger

på ca 11% vilket är en ökning med ca två procentenheter

sedan förra mätningen. Den ökande tendensen finns hos

båda könen, men är endast signifikant hos män. Uppdelning

VTI MEDDELANDE 844

på ortsstorlek visar att ökningen skett i medelstora orter.

I större orter är användningen oförändrad och i mindre

orter tycks det finnas en tendens till minskning även om

den inte är signifikant.

- Allmänna cykelstråk: Användningen totalt sett (barn +

vuxna) har minskat något jämfört med de senaste mät-

ningen och ligger nu på ca 11%. Minskningen gäller för

båda könen även om den inte är signifikant för kvinnor/

flickor. Uppdelning på ortsstorlek visar att minskningen

skett i de större orterna. I medelstora och mindre orter är

användningen oförändrad. Användningen hos enbart vuxna

ligger på ca 10%, vilket också är en liten minskningjäm-

fört med 1996.

- Könsskillnader i hjälmanvändning 1997: Hos yngre

barn (_10 år) och grundskolebarn har flickorna en signi-

fikant högre användning 1997. Hos vuxna finns däremot

ingen könsskillnad.

- Skillnader i hj älmanvändning mellan olika ort-

storlekar 1997: Signifikant skillnad mellan ortstorlekar

finns hos alla cyklistkategorier. Bland barn är användningen

högre i medelstora orter medan vuxna cyklister har högre

användning i större orter.

- Förändring i hjälmanvändning hos vuxna över och

under 65 år: Användningen hos vuxna (16-64 år) låg 1997

på ca 10%, vilket ären signifikant minskningjämfört med

1996. Användningen hos äldre cyklister (65 år+) ligger

något högre än övriga vuxna (12%) och uppvisar även en

något sjunkande användning, även om förändringen inte är

signifikant. Däremot finns en ökande tendens bland äldre

kvinnliga cyklister, vilket också är den ålderskategori som

har högst användning bland vuxna.
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VTI

BILAGA 1
SID 1 (4)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

      

 

  

 

 

BOSTADSOMRADEN

Ort: Bostadsområde:

Datum: Tid:

Väder: E' Regn D Uppehåll Cl Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

Cykelhjälm Råå!?-

Pojkar

0-10 år Sa: v Sa; I > '-

Flickor

    

65 år Män

och

    

 

  

 

äldre

Kvinnor
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BILAGA 1

      

 

      

 

    

SID 2

OBSERVATIONSPROTOKOLL

GRUNDSKOLOR

Ort: Skøla:

Datum: Tid:

Väder: El Regn CI Uppehåll CI Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

Ålder Kön JA NEJ

P

6-12 år

(LågstJ

mellanst.) Sa: Sa:

Fl

Sa: ISa:

P

13-15 år

(Hög- Sa: Sa:

stadium)

Fl
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BILAGA 1

  

 

 

 

s | D 3 (4)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

ARBETSPLATSER

Ort: Arbetsplats:

Datum: Tid:

Väder: EI Regn CI Uppehåll CI Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

   

Män

  

Sa: Sa:

 

Kvinnor
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BHAGA 1

SID 4(4)

OBSERVATIONSPROTOKOLL

ALLMÄNNA CYKELSTRÃK

   

      

 

    

Ort: Plats:

Datum: Tid:

Väder: E] Regn Cl Uppehåll EI Kraftig blåst

Temperatur:

Observatör:

Ålder Kön g

P

bml 4

0-15

Fl

hw-f 7

kl

16-64 lSa: ,

Kv
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BILAGA 2

SID 1 (1)

Cykelhjälmsanvändning 1997 uppdelat på ort och cyklistkategori

 

 

Stockholm 73,3 217 38,3 266 24,2 945 38,6 1987 38,5 1985

Göteborg 37,8 127 43,6 404 19,4 1018 18,2 3137 17,6 3090

Malmö 31,4 159 7,9 279 10,8 1097 6,5 6490 6,1 6183

Gävle 72,7 187 32,8 384 14,1 362 8,1 2221 6,1 2086

Halmstad 67,6 71 48,8 682 6,8 472 8,1 1984 5,9 1890

Helsingborg 38,6 246 42,3 589 11,8 170 9,9 486 6,7 405

Linköping 74,3 109 28,8 139 5,7 3044 10,1 2013 9,7 1972

Lund 38,6 57 34,1 308 5,3 637 5,5 1475 4,4 1405

Norrköping 46,0 161 16,0 225 14,5 332 7,2 1879 4,3 1731

Sundsvall 50,8 59 29,1 327 13,1 290 11,7 394 8,3 339

Umeå 79,1 172 36,5 252 18,4 1137 12,7 1644 11,2 1569

Västerås 47,6 42 68,2 85 13,1 610 5,8 1204 5,2 1155

Falun 70,8 72 24,0 154 16,7 54 15,2 659 11,0 582

Kalmar 75,9 54 34,3 134 4,0 25 3,0 1075 2,0 932

Kiruna 62,5 48 28,6 70 4,2 118 13,2 356 6,9 276

Kristianstad 51,9 27 25,5 341 7,7 209 11,7 608 4,0 454

Motala 37,2 43 39,7 174 1,1 353 9,6 343 1,9 263

Nyköping 32,8 67 3,2 31 2,5 118 3,9 1095 3,8 1000

Skövde 52,6 76 21,2 288 2,3 88 12,7 566 9,3 484

Västervik 34,4 90 23,7 316 0,9 108 7,6 450 6,0 336

  

Örnsköldsvik 43,8 16 49,2 122 21,1 90 29,1 337 29,2 312
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Stockholm

Drakenberg

Dalen

Göteborg

Gårdssten
Grevegården

is '
Malmö

Oxie

Lindeborg

Bunkeflo.

Gävle

Sö Bomhus

d b

 

Halmstad

Vallås

Frennarp

 

Helsingborg

Rosengården
Elineberg

Linköping

Lambohov

Vidingsjö

Lund

Klostergården

b  G

Norrköping

Rambodal

Klockaretorpet

     

MLAGA 3

SID 1

25,4

  

(8)

53

68

 

  

119

 

24

47

 

121
125

  

Cykelhjälmsanvândning 1997 per ort och mätplats

 

   

  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

     

 

II BOSTADSOMRADEN (Barn upp till 10 år) [I

 

84,2 19

80,0 25

31,4 35
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BILAGA 3
SID 2 (8)

 

 

forts.

Sundsva"

Granloholm 56,8 44 52,0 25 19

14 1

 

.Nacksta 33,3 15

 

     

Umeå

Mariedal/Marieberg 72,9 107 72,7 66 73,2 41

_Carlshem 89,2 65 86,0 43 95,5 22

  

Västerås

Råby 62,5 8 60,0 5 66,7 3

     

_.Önsta 44,1 34 46,2 26 37,5 8

 

 

  

 

 

Falun

SIåtta-Herrhagen 70,8 72 75,6 41 64,5 31

Kalmar

Smedby 75,9 54 64,7 34 95,0 20

Kiruna

Lombolo 62,5 48 44,0 25 82,6 23

Kristianstad

Gamlegården 51,9 27 50,0 18 55,6 9

Motala

Charlottenberg 37,2 43 21,7 23 55,0 20

Nyköping

Arnö 32,8 67 28,3 46 42,9 21

Skövde

Sö. Ryd 52,6 76 48,0 50 61,5 26

Västervik

Yttre Brevik 34,4 90 35,1 37 34,0 53

Örnsköldsvik
VallhaIIa/Sörliden 43,8 16 46,7 15 0,0 1
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BILAGA 3
SID 3 (8)

 

H GRUNDSKOLOR|I

 

  

Stockholm

Hässelby/Villastad sk.
Gärdesskolan 50,0 78 50,0 46 50,0 32

Bergholmsskolan 29,2 89 26,5 49 32,5 40

Göteborg
Dalaskolan 87,2 88,2 17

 

  
    

Bjurslättskolan

P ° l l    
   

Malmö

Sofielundsskolan 5,0 40 10,0 20 0,0 20

Kirsebergsskolan - - - - - -

Blankebäckssk. 8,0 50 13,6 22 3,6 28

0 ' ° k l  

  

Gävle
Stiglundsskolan 11,5 130 17,9 78 1,9 52

Solängsskolan 43,7 254 39,6 106 46,6 148
  

 

     

 

     

 

     

   

 

     

Halmstad

Hallägraskolan/
Klockargårdssk 40,5 432 40,3 221 40,8 211

kv |I° kl 632 250 566 136 711 114

Helsingborg

Fredriksdal 41,8 251 36,3 124 47,2 127

szlinebergsskolan 42,6 338 38,7 181 47,1 157

Linköping

Pornhagsskolan 139 71 68

Lund

Järnåkraskolan 36,2 130 32,2 59 39,4 71

178 74 104    I k I
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BILAGA 3
SID 4 (8)

forts.
Norrköping

Djäkneparkssk. 14,4 111 15,3 72 12,8 39 4

 

  

   

 

Ektorpssk.

 

Sundsvall

Bergsåkers sk. 36,8 174 34,0 100 40,5 74

hl-lagaskolan A

Umeå

Hagaskolan 30,6 170 28,0 107 34,9 63

 

   

     

 

    

Västerås
Lillhagaskolan 57,5 40 71,4 21 42,1 19

___blybyggeskolan

Lalun

Hällsinggårdssk 24,0 154 15,4 78 32,9 76

Kalmar

Bergaviksskolan 34,3 134 32,3 65 36,2 69

Kiruna

Bolagsskolan 28,6 70 13,3 45 56,0 25

Kristianstad

Gustav Hellstr. sk 31,6 57 17,4 23 41,2 34

Nosabyskolan 24,3 284 23,4 137 25,2 147

Motala

Södra skolan 39,7 174 36,7 98 43,4 76

Nyköping

Oppebyskolan 3,2 31 6,3 16 0,0 15

Skövde

Rydskolan 21,2 288 19,9 156 22,7 132

Västervik

Norra Högstadiet 1,1 183 1,1 89 1,1 94

Marieborgsskolan 54,9 133 47,8 67 62,1 66

 

 

Örnsköldsvik
Krokstaskolan - - - - - _

 

  

 

     

An etskOIan   
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KarOlinSka

Stockh°|mGarnision
KTFi

 

göteborg
Volvo
SKF
Chalmers

Malmö
Syd kraft
sjukhuset
K

gävle
LantmäteriVerken
Korsnäsverken

Halm$tadLänssjukhuset
1 'd

HelsingborgBoliden Kemi
AIIeI'SaASea

Linköping
SAAB
UniverSitetet

Lund
Högsko'eomr

  

13,8
25,3
31,2

38,3
34,1

28,0

11,2
17,6

 

BILAGA 3
SID 5 (8)

320

170

455

162

217

100

197
165

150

78

92

1263

1781

 

il ARBETSPLATSER"

16,2
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Västerås

Mimerkontoret 19,6 332 23,9 155 15,8 177

innslätten

Falun

Saab-Scania 16,7 54 14,6 48 33,3 6

Kalmar

Volvo 4,0 25 5,9 17 0,0 8

Kiruna

LKAB 4,2 118 3,1 96 9,1 22

Kristianstad

Centralsjukh. 7,7 209 7,4 81 7,8 128

Motala

Electrolux 1,1 353 1,1 279 1,4 74

Nyköping

Lasarettet 2,5 1 18 5,9 34 1 ,2 84

Skövde

Volvo 2,3 88 3,1 65 0,0 23

Västervik

Electrolux 0,9 108 0,0 54 1,9 54

Örnsköldsvik
Modo 21,1 90 19,4 67 26,1 23
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ALLMÄNNA CYKELSTRÄK
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Tabellunderlag för statistiska analyser

Tabell 1. Förändring i hjälmanvändning från 1996 till 1997. Chi-två test m.a.p kön.

 

 

Barn: (- 10 år)

     

Pojkar 42,9 1267 52,1 1235 21,64 1 <.01

Flickor 49,] 806 58,6 865 15,10 1 <.01

Totalt 45,3 2073 54,8 2100 37,76 1 <.01

Barn: (Grundsk)1

Pojkar 34,1 2507 32,2 2808 2,28 1 NS

Flickor 36,2 1926 36,2 2455 0,00 1 NS

Totalt 35,1 4433 34,0 5263 1,08 1 NS

Vuxna: (Arb.pl.)2

Män 8,7 6059 10,6 6324 13,22 1 <.01

Kvinnor 10,9 4155 12,2 4853 3,53 1 NS

Totalt 9,6 10214 11,3 11177 16,56 1 <.01

Allm. Cykelstråk

Män/Pojkar 12,9 14634 11,4 14978 15,56 1 <.01

Kvinnor/Flickor 12,0 14398 11,1 15425 6,68 1 <.01

Totalt 12,5 29032 11,2 30403 21,64 1 <.01

 

Tabell 2. Förändring i hjälmanvändning från 1996 till 1997. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 

Barn: (- 10 år)

     

Större ort 45,0 598 51,1 503 4,09 1 NS

Medelstor ort 43,7 1114 58,2 1104 46,24 1 <.01

Mindre ort 50,7 361 51,1 493 0,02 1 NS

Barn: (Grundsk)1

Större ort 37,4 1013 31,6 949 7,29 1 <.01

Medelstor ort 37,2 2516 37,9 2991 0,33 1 NS

Mindre ort 26,5 904 28,0 456 0,59 1 NS

Vuxna: (Arb.pl.)2

Större ort 17,1 2226 17,5 2960 0,16 1 NS

Medelstor ort 7,6 6951 9,7 7054 18,98 1 <.01

Mindre ort 6,7 1037 5,2 1163 2,22 1 NS

Allm. Cykelstråk

Större ort 17,0 13791 15,1 11614 15,83 1 <.01

Medelstor ort 8,0 11249 8,5 13300 0,19 1 NS

Mindre ort 9,4 3992 9,7 5489 0,15 1 NS

 

1En skola 1996 och tre skolor 1997 har exkluderats för att uppnå jämförbarhet mellan mätningarna.

2En arbetsplats har exkluderats 1997 med hänsyn till bortfall 1996.
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Tabell 3. Hjälmanvändning 1997. Chi-två test m.a.p kön

 

    

Barn: (- 10 år) 8,59

Pojkar 52,1 1235 1

Flickor 58,6 865 <.01

Barn: (Grundsk) 12,28

Pojkar 32,2 2808 1

Flickor 36,2 2455 <.01

Vuxna: (Arb.pl.) 5,55

Män 10,6 6324 1

Kvinnor 12,2 4853 NS

Vuxna: (Cykelst.) 2,05

Män 10,3 13933 1

Kvinnor 9,8 14516 NS

  

Tabell 4. Hjälmanvändning 1997. Chi-två test m.a.p ortstorlek

 

 

Barn: (- 10 år)

Större ort 51,1 503 10,50

Medelstor ort 58,2 1104 2

Mindre ort 51,1 493 <.01

Barn: (Grundsk)

Större ort 31,6 949 49,23

Medelstor ort 37,9 2991 2

Mindre ort 28,0 456 <.01

Vuxna: (Arb.pl.)

Större ort 17,5 2960 190,29

Medelstor ort 9,7 7054 2

Mindre ort 5,2 1163 <.01

Vuxna: (Cykelst.)

Större ort 15,0 11258 502,17

Medelstor ort 6,8 12552 2

Mindre ort 6,9 4639 <.01
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Tabell 5. Förändrad hjälmanvändning från 1996 till 1997 hos grundskolebarn uppdelat på skolstadium.

Chi-två test (en skola 1996 och tre skolor 1997 har exkluderats för att nå

jämförbarhet mellan mätningarna).

  

Grundsk.: Totalt

   

 

Låg-/mellanstadium 53,6 2219 55,2 2587 1,26 NS

Högstadium 16,4 2214 13,6 2676 7,47 <.01

Grundsk.: Pojkar

Läg-/mellanstadium 5 1,2 1271 52,4 1371 0,035 NS

Högstadium 16,6 1236 12,9 1437 7,34 <.01

Grundsk.: Flickor

Låg-/mellanstadium 56,9 948 58,4 1216 0,51 NS

Högstadium 16,3 978 14,4 1239 1,52 NS

  

Tabell 6. Förändrad hjälmanvändning från 1996 till 1997 hos vuxna cyklister uppdelat i två åldersgrupper.

Chi-två test. (Fyra cykelstråksmätningar har exkluderats 1996 och en 1997 för att nå

jämförbarhet mellan mätåren).

  

Cyklister 16-64 år

   

 

Män 11,9 13261 10,4 13444 15,19 <.01

Kvinnor 11,0 13393 9,4 14147 19,19 <.01

Totalt 11,4 26654 9,9 27591 32,08 <.01

Cyklister 65 år -

Män 10,4 1563 7,8 1619 6,74 <.01

Kvinnor 17,3 1023 18,8 1027 0,77 NS

Totalt 13,1 2586 12,1 2646 1,22 NS
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Cykelhjälmsanvändning mellan 1988 och 1997 uppdelat på enskilda mätorter
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