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Förord

VidVTI pågår ett projekt kallat FIATmed syftet att appli-

cera den sooialpsykologiska teorin Theory of planned

behavior på vuxna cyklisters hjälmanvändning. Projekt-

namnet FIAT härstammar från föregångaren till den

nämnda teorin, dvs. Eishbein's och Ajzen,s Iheory of

reasoned acion . FIAT görs på uppdrag av Vägverket och

består av flera delar, dels själva huvudstudien, dels en pilot-

studie med intervjuer av vuxna cyklister (Nolén, 1998a),
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dels den litteraturgenomgång som redovisas i denna VTI-

rapport.

Projektledare och författare till denna rapport är Sixten

Nolén. Ett tack riktas till Ann-Sofie Senneberg (VTI) som

svarat för textredigering, Sonja Forward som varit lektör

vid ett gransknings seminarium samt till alla andra personer

som bidragit med synpunkter på innehållet i rapporten.

Illustrationen på omslaget har gjorts av författaren.
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Vad tycker cyklister om hjälmanvändning - En litteraturstudie

av Sixten Nolén

Statens väg- och transportforskningsinstitut

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

I Sverige är det ännu ganska få cyklister som använder

hjälm, även om det finns en uppåtgående trend sedan ett

antal år. Den genomsnittliga användningen i Sverige kan

uppskattas till mellan 15-20%. Det finns många studier

som visar att ökad cykelhjälmsanvändning har en skade-

reducerande effekt på skallskador. Eftersom de flesta

cyklister i Sverige inte använder hjälm bör det finnas en

stor potential att minska antalet skallskadade cyklister

genom ökad hjälmanvändnin g. Det är därför angeläget att

finna metoder som ökar cyklisters hj älmanvändnin g. I detta

sammanhang är det bl.a. värdefullt att veta vad som karak-

täriserar cyklister som använder respektive inte använder

hjälm, framför allt vilka skäl som anges för att inte använda

hjälm. En sådan kunskap kan användas när man i olika

sammanhang vill argumentera för ökad hjälmanvändning.

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att ge en

sammanfattning och analys av vilka attityder och före-

ställningar kring cykelhj älmsanvändning som kan finnas

bland cyklande barn, ungdomar och vuxna i Sverige och

övriga länder. Litteraturstudien utgör också en förstudie

till en pågående enkätundersökning med avsikt att applicera

den socialpsykologiska teorin Theory of planned

behavior (TPB) på vuxna cyklisters hj älmanvändning. I

föreliggande rapport ges därför också en kort beskrivning

av de teoretiska utgångspunkterna bakom TPB.

Den litteratur som behandlas har främst erhållits från

olika databaser med anknytning till trafikområden, men

genomgången är begränsad till studier som redovisat resul-

tat på svenska, norska, danska eller engelska. Resultatet av

litteraturgenomgången visar att det finns vissa skillnader

i cyklisters argumentation mot hjälmanvändning, dels

mellan bam/ungdomar och vuxna, dels mellan nordiska och

utomnordiska cyklister. Men de flesta studier visar på mer

likheter än skillnader. Oftast framförs flera av följande

argument:
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0 Argument för hjälmanvändning

- Ökad säkerhet (vanligaste skälet för hj älmanvänd-

ning)
- Förebild för andra cyklister (gäller främst vuxna

cyklister)

- Tvång (från föräldrar eller pga. lagstiftning. Argu-

ment hos vissa barn/ungdomar)

- Positivt grupptryck (Använder hjälm för att andra

gör det. Argument hos vissabarn/ungdomar)

0 Argument emot hjälmanvändning

- Komfortproblem (för varmt, för kallt, obekvämt,

tungt, etc.)

- Utseendeproblem (fult, känns töntigt, löjligt, mesigt,

förstör frisyren, etc.)

- Praktiska problem (besvärligt att bära med sig eller

att förvara, etc.)

- Sociala faktorer (känns avvikande, inga andra använ-

der, vill inte bli retad, etc.)

- Riskfaktorer (låg riskupplevelse, cyklar försiktigt,

duktig cyklist, acceptabel risk, etc.)

- Övriga faktorer (stör frihetskänslan vid cykling,

ovana, glömska, dyrt, omedvetenhet)

Det dominerande intrycket från litteraturstudien är att

vi har ganska god kunskap om vilka typer av argument som

finns för och emothjälmanvändning, såväl bland barn/ung-

domar som bland vuxna cyklister. Ett undantag gäller dock

yngre barn i Norden, där det inte gjorts så många studier

om vilka argument de har för eller emot hjälmanvändning.

Det som däremot också saknas är fler studier som mer

teoretiskt analyserar hur olika argument förhåller sig till

varandra, t.ex. om vissa argument är viktigare än andra. Om

vi väl får kunskap om detta borde man ha ett bättre underlag

att utforma åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning.



What do cyclists think about using helmets - a literature study

By Sixten Nolén

Swedish Road and Transport Research Institute

SE-S 81 95 LINKÖPING

Summary

In Sweden, there are still only a relatively small number

of cyclists who use a helmet, even if the trend has been

increasing for some years. The average usage is estimated

at 15-20 percent. Many studies show that increased usage

of cycle helmets reduces the severity of head injuries.

Since the majority ofSwedish cyclists do not use ahelmet,

there should be considerable potential for reducing the

number of cyclists with head injuries by increasing helmet

usage. Therefore, it is important to find methods how to

increase helmet wearing. In this context, it is valuable to

know what characterises helmet users and non-users

respectively, in particular the reasons given for not using

a helmet. Such knowledge can be used in helmet promotion

activity when arguing for the use of helmets.

The aim of the literature study is to provide a summary

and analysis of attitudes and beliefs to cycle helmet

wearing among children/adolescents and adults in Sweden

and other countries. The literature study also is a pilot

study for an ongoing questionnaire study intended to apply

the Theory of Planned Behavior (TPB) to helmet usage by

adult cyclists. The report therefore includes a short

description of the theoretical assumptions behind TPB.

The literature surveyed has mainly been obtained from

various traffic-related databases but is limited to studies

reporting results in Swedish, Norwegian, Danish or

English. The results ofthe literature study show that there

are certain differences in cyclists reasons for not using

helmets, partly between children/adolescents and adults,

and partly between Nordic and non-Nordic cyclists.

However, most studies indicate greater similarities than

differences. Often, several ofthe following arguments are

stated:

0 Arguments for helmet usage

- Increased safety (the most common reason for using

a helmet).

10

- A role model for other cyclists (applies mainly to

adult cyclists).

- Obligation (imposed by parents or law. An argument

used by certain children/adolescents).

- Positive group pressure (using a helmet because

others do so. An argument used by certain children/

adolescents).

0 Arguments against helmet usage

- Comfort problems (too hot, too cold, uncomfort-

able, heavy, etc.).

- Problems with appearance (ugly, silly, weak, ruins

one s hairstyle, etc.).

- Practical problems (inconvenient to carry around or

keeping, etc.).

- Social factors (feels strange, no-one else use a

helmet, don't want to be teased, etc.).

- Risk factors (no sense of risk, careful cyclist,

experienced cyclist, acceptable risk, etc.).

- Other factors (disturbs sense of freedom when

cycling, unfamiliar, forgetful, expensive, lack of

awareness).

The dominating impression from the literature study

is that we know fairly well what resons given for and

against helmet usage, both among children/adolescents

and also among adult cyclists. However, one exception is

that of younger children in the Nordic countries, where

few studies have been made of the reasons given for and

against helmet usage. Also lacking are further studies with

a more theoretical analysis of the relationship between

different arguments, e.g. whether certain arguments are

more important than others. If we can learn more about this

aspect, it should be possible to make helmet promotion

more effective.
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1 Bakgrund och syfte

De senaste åren har det omkommit ett drygt 50-tal cyk-

lister i svenska trafiken varje år (SCB, 1998). Antal skadade

cyklister kan uppskattas till minst 20 000 per år om man

tar hänsyn till det bortfall som finns i den officiella statisti-

ken (Nolén, 1998c). Skador hos cyklister utgör alltså ett

betydande trafiksäkerhetsproblem som bör kunna reduce-

ras med lämpliga åtgärder som t.ex. Ökad användning av

cykelhjälm. En hjälm ger visserligen endast ett skydd vid

skallskador, men skallskador är ett stort problem vid cykel-

olyckor. Ett flertal studier har visat att ungefär var tredje

vuxen cyklist1 som skadas i en trafikolycka drabbas av

skall- och/eller ansiktsskador (Bjömsti g & Näslund, 1984;

Björnsti g, Öström, Eriksson, & Sonntag-Öström, 1992;

Danielsson, 1987; Sacks et al., 1991). Av de cyklister som

omkommer varje år har mellan 75-90% skallskador och

uppskattningsvis 50-75% av dödsfallen är direkt orsakade

av skallskador (Björnstig et al., 1992; Lind & Wollin,

1981 ; Nixon, Clacher, Peam, & Corcoran, 1987; Schmidt,

Haarhoff, & Bonte, 1991).

Det finns mycket empiriskt stöd för cykelhjälmars

skadereducerande effekt, vilket innebär att det bör finnas

en stor potential att minska antal skallskadade cyklister

genom ökad hjälmanvändning (Dorsch, Woodward, &

Somers, 1987; Henderson, 1995 ; Rivara, Thompson,

Patterson, & Thompson, 1998; Thompson, Rivara, &

Thompson, 1989). Uppskattningsvis skulle man varje år

undvika ca 3000 skallskadade cyklister om dagens hjälm-

användning Ökade till 100% (Nilsson et al., 1998).

I Sverige är det ännu ganska få cyklister som använder

hjälm, även om det finns en uppåtgående trend sedan ett

antal år. Den genomsnittliga användningen i Sverige kan

uppskattas till mellan 15-20%, beroende på vilka källor

som används (Lindahl, 1998; Nolén, 1998b). Men använd-

ningen varierar med ålder, tex. är barn betydligt bättre på

att använda hjälm än vuxna. Observationsmätningar visar att

ca 55% av barn upp till ca 10 år använder hjälm medan

användningen hos vuxna ligger på ca 10% (Nolén, 1998b).

Eftersom vuxna cyklister svarar för merparten av det

cyklande som skeri trafikmiljö, där de allvarliga olyckorna

sker, är det extra viktigt attjust vuxna börjar använda cykel-

 

hjälm i större utsträckning. Det är alltså viktigt att försöka

finna effektiva metoder att påverka vuxna cyklister till att

börja använda hjälm?

I arbetet med att öka hjälmanvändningen hos cyklister

är det värdefullt att veta vad som karaktäriserar användare

och icke användare, framför allt vilka skäl som anges för

att inte alltid använda hjälm. En sådan kunskap skulle bl.a.

kunna användas när man skall välja argument för ökad

hjälmanvändnin g. Men det är inte alltid tillräckligt att veta

vad icke-användare tycker om hjälmanvändning för att få

fram de bakomliggande orsakerna till varför man inte

använder hjälm. Det kan tex. mycket väl vara så att en cyklist

som aldrig använt hjälm motiverar detta med att det dels

skulle bli för varmt och tungt att använda hjälm och dess-

utom tycker att cykelhjälmar är för dyra. Om en sådan

cyklist t.ex. skulle få prova en extremt lätt och väl venti-

lerad hjälm kan han mycket väl tycka att det inte var så varmt

och tungt som befarat, men även om han därefter skulle få

hjälmen gratis är det inte säkert att den skulle användas.

Eftersom de flesta människor har behov av att tolka sina

handlingar som rationella (Aronson, 1984) kan man fort-

sätta att inte använda cykelhjälm, men ange andra motive-

ringar till detta än tidigare, t.ex. att det är besvärligt att

förvara hjälmen när man cyklat färdigt eller att ens frisyr

förstörs.

Exemplet ovan visar behovet av en djupare förståelse

för olika bakomliggande orsaker till att inte använda cykel-

hjälm. Denna djupare förståelse saknas idag, men ett sätt

att försöka nå dit är att utifrån ett mer teoretiskt angreppsätt

analysera olika faktorers samband med hjälmanvändning.

Förhoppningsvis kan man då se vilka argument som är mer

avgörande än andra för vuxnas hjälmanvändning.

En teoretisk ansats enligt ovan görs bl.a. i ett pågående

projekt kallat FIAT (se förord). I projektet ingår bla. före-

liggande litteraturgenomgång som en förstudie för att

skaffa så bra kunskapsunderlag som möjligt. Syftet med

litteraturgenomgången är att ge en sammanfattning och

analys av vilka attityder och föreställningar kring cykel-

hjälrnsanvändning som kan finnas bland cyklande barn, ung-

domar och vuxna i Sverige och övriga länder.

I Bland barn är andelen huvudskador i regel ännu högre, t.ex. upp mot 50% eller mer (Lyng, 1989; Lövberg,

Elfström, & Jonson, 1991; Sacks, Holmgreen, Smith, & Sosin, 1991; Wahlberg, Wahlberg, & Bjömstig, 1994).

Detta beror dels på att de är känsligare, dels att deras huvud är proportionellt sett tyngre än hos vuxna.
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2 Teoretiska utgångspunkter

Föreliggande litteraturgenomgången utgör en delstudie i

det tidigare nämnda projektet FIAT. Avsikten med detta

avsnitt är att ge ett helhetsperspektiv på delstudien genom

att kort beskriva de teoretiska utgångspunkter som ligger

bakom huvudprojektet. För en mer detaljerad redogörelse

hänvisas till Nolén (1998a).

Projektet FIAT har fått sitt namn utifrån en social-

psykologisk teori som introducerades redan för 30 år

sedan, nämligen Eishbein7s ochAjzenk Theory of reasoned

action (Ajzen & Fischbein, 1980; Fischbein, 1967).

Syftet med teorin är att försöka predicera och förklara

mänskligt beteende. Idag finns en vidareutveckling av den

tidigare teorin som kallas Theory of planned behavior

(TPB), men som företräds av enbart Ajzen (1985; 1988;

1991). Men även om TPB och dess föregångare kan betrak-

tas som två separata teorier är det inte så mycket som

skiljer dem åt. Man skulle kunna säga att den ursprungliga

teorin är ett specialfall av den senare eftersom TPB har

utökats med några faktorer som gjort den mer generell.

2.1 Vad är attityder?

Ett centralt begrepp i både Theory of reasoned action

och Theory of planned behavior är attityder. Attityd-

begreppet används i många sammanhang, inte minst inom

trafiksäkerhetsområdet, men det är inte självklart vad en

attityd egentligen innebär eftersom det kan definieras på

många olika sätt. Ingen definition är allmänt accepterad

som den rätta , men enligt Manstead (1996) anser mer-

Measurable independent

variables

 

STIMULI (individuals,

situations, social issuses

social groups, and other

"attitude objects")

   

Intervening variables

parten av dagens socialpsykologer att begreppet attityd kan

användas för att beskriva en relativt varaktig tendens att

reagera på någon eller någotpå ett sätt som reflekterar

en positiv eller negativ värdering av personen eller

föremålet.

Det är också vanligt att betrakta attityder som ett

sammansatt begrepp bestående av följ ande tre komponen-

ter eller dimensioner (Deaux & Wrightsman, 1984):

1. kognitiv komponent som handlar om kunskaper och

föreställningar man har gentemot ett attitydobjekt.

2. affektiv komponent som handlar om de känslor man

har gentemot attitydobjektet.

3. konativ komponent (beteendekomponent) som

gäller de tendenser till handling man har till attityd-

objektet.

Uppdelning av attitydbegreppet i tre dimensioner

gjordes redan på 60-talet av Rosenberg och Hovland enligt

figur 1.

Av figuren ovan framgår bl.a. att det inte alltid är själv-

klart hur attityder skall mätas eftersom det är ett hypote-

tiskt begrepp som inte kan mätas direktutan måste härledas

indirekt utifrån andra mer observerbara mått. Det är också

relativt vanligt att olika studier haft problem med att kunna

förutsäga beteenden utifrån attityder. En vanlig förklaring

till problemen utifrån multikomponentsynen ovan, är att

de attitydmått som använts inte tagithänsyn alla komponen-

terna i attitydbegreppet.

Measurable independent

variables

 

Sympathetic nervous

 

AFFECT responses. Verbal

 

statements of affect

 

Perceptual responses.

 

COGNITION Verbal statements of

 

beliefs

 

Overt actions.

 

BEHAVIOR Verbal statements

  

concerning behavior

 

Figur 1 Multikornponentsyn på attitydbegreppet. Beskrivningen är hämtad från Rosenberg

och Hovland (1960) refererad i Fishbein och Ajzen (1975).
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2.2 Theory of planned behavior (TPB)

Teorin TPB omfattar inte enbart attitydbegreppet, men

uppkomsten av teorins föregångare ( Theory of reasoned

action ) var ett försök att öka graden av förutsägbarhet

mellan attityder och beteenden. Martin Fishbein och Icek

Aj zen som är upphovsmän till den första teorin tror dock

inte att låga samband mellan attityd och beteende beror på

att man utelämnat någon komponent i attitydbegreppet.

(Ajzen & Fischbein, 1980; Fischbein & Ajzen, 1975). De

menar istället att affektiva-, kognitiva- och beteende-

komponenten representerar tre alternativa mått på attityd,

dvs. de ser det som olika aspekter på samma sak. Därför

bör alltså inte sambandet mellan attityd och beteende

egentligen påverkas av om man mäter alla eller enbart

någon av de tre aspekterna. Fishbein och Ajzen är däremot

noga med att i sin teori ändå hålla isär de tre aspekterna i

attitydbegreppet, men det kan bli förvirrande ibland efter-

som de använder termen Attityd till enbart den affektiva

aspekten. Synen på attitydbegreppet enligt Theory of

reasoned action gäller också för dess efterföljare TPB

och kan grovt beskrivas så här:

   

Konativa aspekter

(Intentioner)

Affektiva aspekter

(Attityder)

Kognitiva aspekter

(Föreställningar)

         

Enligt TPB går det att med lämpliga mått på attityder

hitta starka samband med beteenden, men attityder till ett

objekt (tex. en cykelhjälm) kan enligt teorin enbart förut-

säga mer övergripande handlingsmönster. Vill man förut-

säga specifika beteenden måste man mäta attityden till det

faktiska beteendet (tex. användning av cykelhjälm) och inte

till själva objektet. Det är också viktigt att det finns en

överensstämmelse mellan måtten på attityd och beteende

när det gäller det som teorin kallar action , target ,

context och time . Om man t.ex. vill veta vilket samband

attityder har med användning av cykelhjälm hos vuxna som

i blandad trafik cyklar 3 km till arbetet en vacker sommar-

dag, räcker det inte med att mäta attityder till cykelhjälm

(objektet) generellt. Man måste i stället mäta attityder till

hjälmanvändning i den specifika situationen. Enligt TPB

beror låga samband mellan attityder och beteende bl.a. på

att man inte har preciserat sina mått tillräckligt noga, men

en annan förklaring är att det inte bara är attityder som

påverkar ett beteende. Därför omfattar TPB även andra

faktorer.

I figuren nedan framgår vilka faktorer som ingåri TPB

samt relationen dem emellan.

Enligt TPB är människan en rationellt handlande varelse

som systematiskt använder tillgänglig information i sin

omgivning som underlag till beteendet. Grovt förenklat kan

man se det som att en individs beteende föregås av en slags

Cost-Benefit-Analys som överväger olika för- och nack-

delar med beteendet. Denna process är ofta automatiskoch

omedveten för individen, men är möjlig att medvetandegöra

med rätt ställda frågor, tex. via intervjuer eller fråge-

formulär.

Enligt TPA kan ett beteende bäst förutsägas utifrån

intentionen till det beteendet. Ju kortare tid som går

mellan när intentionen mäts och beteendet utförs desto

starkare samband. Om det går lång tid kan det alltid inträffa

saker som gör att man ändrar sig. Men tidsfaktorn är

mindre känsligt om man har data på gruppnivå eftersom

förändringar dåtenderar att ta ut varandra. Studier har också

visat att det ofta finns starka samband mellan intention och

faktiskt beteende (Forward, 1996). Det bör alltså vara fullt

tillfredsställande att enbart mäta intention om det är

omöjligt eller besvärligt att mäta faktiskt beteende.

Men är man intresserad av varför man gör som man gör

räcker det inte med att veta att man gör som man säger att

man skall göra, dvs. om man vill förklara ett beteende är

detinte tillräckligt med ett starkt samband mellan intention

och beteende. Man behöver också veta vad sompåverkar

intention. Enligt TPB är följ ande tre faktorer viktiga:

  

Beteendeföreställningar

+ värdering av dessa

  

Attityd till

ett beteende

        

+ vilja till anpassning

 

Normativa föreställningar _ | Subjektiv normI-- _
,V

  

Föreställningar om

beteendekontroll

 

V Subjektiv

beteendekontroll

 

    

+ upplevda resurser

 

Figur 2

(Ajzen 1985,' 1988; 1991).
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Faktorer som påverkar ett beteende enligt Theory ofplanned behavior
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0 Attityd. En övergripande affektiv uppfattning om man

som helhet är positiv eller negativ till det aktuella

beteendet.

0 Subjektiv norm. En Övergripande uppfattning av det

sociala trycket , dvs. hur man som helhet upplever vad

andra personer i ens närhet tycker om ens beteende.

0 Subjektiv beteendekontroll. En Övergripande upp-

fattning avhur väl man tror sig klara av att utförabeteen-

det, dvs. om man som helhet tycker att beteendet är lätt

eller svårt att utföra. Uppfattningen av beteendekontroll

påverkar framför allt beteendet indirekt genom inten-

tionen, men enligt teorin finns ofta också en direkt

påverkan beroende på hur väl ens upplevda kontroll

överensstämmer med faktisk kontroll. Exempelvis om

två personer har samma intention till ett beteende och

samma faktiska förmåga att utföra beteendet, men om

en av dom upplever större beteendekontroll kan detta

öka sannolikheten för att beteendet utförs eftersom

den personen då sannolikt lägger ned mer möda på att

försöka.

De tre ovanstående faktorernas relativa betydelse för

intentionen till ett beteende kan variera mellan olika bete-

enden och mellan olika situationer. Det återstår att se om

kontrollfaktorer har stor betydelse för vuxnas cykel-

hjälmsanvändning, men ett exempel skulle kunna vara om

hjälmar anses för dyra och därmed gör att vissa inte har

råd att skaffa någon hjälm.

EnligtTPB är både attityd, subjektiv norm och subjektiv

beteendekontroll en slags helhetsuppfattningar, som i sin

tur bestäms av ett antal olika föreställningar om beteendet.

Det är egentligen dessa föreställningar som är mest intres-

santa om man med information vill försöka påverka ett

beteende som t.ex. cykelhj älmsanvändning. Föreställnings-

nivån utgörs av följande:

0 Beteendeföreställningar + värdering av dessa. Med

detta menas olika föreställningar om positiva eller

negativa konsekvenser av beteendet samt hur viktiga

14

eller allvarliga man tycker dessa konsekvenser är för

en sj älv. (Man kan t.ex. tycka att en cykelhjälm är

obekväm, men att det egentligen inte gör så mycket).

0 Normativa föreställningar + vilja till anpassning.

Med detta menas föreställningar om vad olika personer

eller grupper av personer tycker om ens beteende samt

hur benägen man är att rätta sig efter vad dessa personer

tycker. (Exempelvis kan ens fru tycka att man bör

använda cykelhjälm, men det är kanske ingetman bryr

sig om).

0 Föreställningar om beteendekontroll + upplevda

resurser. Med detta menas föreställningar om vad man

tror kan hindra eller underlätta ens beteende samt vilka

möjligheter man har att hantera detta. (Man kanske

tycker att hakremmen på en cykelhjälm är besvärlig att

justera, men man klarar av det och tycker inte det är

något som behöver göras så ofta).

Vad gäller de tre föreställningsnivåerna ovan är det

viktigt att man lyckas fånga upp vilka föreställningar som

är relevanta och viktiga för det aktuella beteende man vill

studera, annars riskerar man att få en dålig anpassning av

modellen till det aktuella beteendet. Enligt teorin gäller

det att innan en huvudstudie startar skaffa sig kunskap om

dessa relevanta föreställningar, vilket lämpligast sker

genom pilotstudier på ett urval av den målgrupp man avser

studera (Ajzen & Fischbein, 1980). Föreliggande littera-

turstudie görs bl.a. i detta syfte.

TPB menar också att externa variabler som ålder, kön,

personlighet, etc. påverkar beteendet, men att detta sker

indirekt genom att först påverka de faktorer som inklu-

derats i teorin. Det är därför ingen större vinst att också ta

hänsyn till en mängd externa variabler eftersom teorins

förklaringsvärde inte skulle öka. TPB skall dock inte ses

som någon fulländad teori utan det pågår en fortlöpande

strävan att öka teorins möjligheter att förklara beteenden,

bl.a. genom försök att lägga till ytterligare nya faktorer i

modellen (Forward, 1998; Manstead & Parker, 1995).
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3 Metod

Det som redovisas i föreliggande rapport bygger på

genomgång av studier som berör cyklisters attityder och

föreställningar kring cykelhjålmsanvändning. Den litteratur

som behandlas har erhållits dels direkt från olika databaser

med anknytning till trafikområden (Roadline, lRRD, TRIS

VTI RAPPORT 429

och Medline), dels indirekt från olika studiers referens-

listor samt från Övriga källor via personliga kontakter.

Genomgången har begränsats till studier som redovisat

resultat på svenska, norska, danska eller engelska.
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4 Cyklisters inställning till hjälmanvändning

Redovisningen nedan har valts att struktureras i två nivåer.

Första nivån gäller om studierna handlarom cyklande barn,

ungdomar eller vuxna. Andra nivån gäller vilka länder stu-

dierna är utförda i. Den litteratur som berörs är från

Norden, Storbritannien, Nordamerika och Australien?

4.1 Barns, ungdomars och föräldrars inställ-

ning till hjälmanvändning bland cyklande

barn och ungdomar

4.1.1 Norden

Tyvärr har inte hittats någon nordisk studie som fokuserat

på yngre barns inställning till cykelhj älmsanvändning. De

flesta studierna berör istället ungdomars hjälmanvändning.

I en norsk studie tillfrågades visserligen både cyklande

barn och vuxna om varför de använder respektive inte

använder hjälm, men tyvärr är sällan barnens svar särredo-

visade. I de fall de är redovisade framgår dock att många

barn sa att de använde hjälm eftersom de måste, antingen

pga. av föräldrar eller skolan. Vissa barn tyckte också det

var tufft att använda hjälm (Fosser, 1991).

I två svenska studier har man tittat på vilka skäl ung-

domar anger för att inte använda cykelhjälm. Den ena stu-

dien baseras på gruppdiskussioner med 16 högstadieelever

i årskurs sju och nio (Kundskapama, 1994). Av rapporten

framgår att många av eleverna sa att de tidigare använt

hjälm i låg- och mellanstadiet, dels därför att föräldrarna

sagt till dem att göra det, dels därför att alla andra också

använde hjälm . I högstadiet hade de flesta dock slutat

använda hjälm eftersom inga andra använder hjälm,

utom möjligtvis vissa töntar . Helt plötsligt hade alltså

hjälmanvändning blivit avvikande! Enligt Kundskaparna

(1994) framfördes även andra argument mot hjälmanvänd-

ning, som att hjälmar var varma, fula, och besvärliga att

använda och att de förstörde håret, men det vanligaste skälet

som angavs var att inga andra använde hjälm , alltså det

man brukar kalla för grupptryck. På frågan om vad som

skulle få ungdomarna att börja använda hjälm blev det vanli-

gaste svaret om andra i ens ålder också börjar använda

hjälm . Däremot tyckte flera elever att det inte spelade

någon roll om fler vuxna använder cykelhjälm. Jämnårigas

beteende var viktigare. I samma studie intervjuades också

vissa föräldrar om hur de såg på sina egna barns hjälm-

användning. Flera föräldrar tyckte det var svårt att argu-

mentera emot sina barn som inte vill använda hjälm efter-

 

som inga andra barn gör det. Vissa föräldrar trodde tom.

att deras barn hellre skulle sluta cykla än att använda hjälm

om de blev tvingade till det. En del föräldrar med flera barn

upplevde också problem med att äldre syskon som slutat

använda hjälm hade en negativ inverkan på sina yngre

syskon som fortfarande hade hjälm.

I en annan svensk studie frånLunds Universitet genom-

fördes 11 s.k. fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 57

högstadiepojkar, varav endast en pojke använde hjälm

ibland medan övriga inte använde hjälm (Garpenlind &

Löffler, 1993). Pojkamas uppfattning om typiska hjälm-

användare var att de antingen är barn eller töntar och

mesar . Skälen som angavs om varför de själva inte använ-

der hjälm påminner mycket om det som nämnts tidigare

och kan enligt Garpenlind och Löffler sammanfattas i fyra

kategorier: Sociala faktorer (fånigt, mesi gt, ingen annan

använder, etc.), praktiska faktorer (besvärligt, förstör

frisyr, varmt, förvaringsproblem, etc), utseendefaktorer

(fula, stora, klumpiga, etc.) samt riskfaktorer (skade-

risken vid cykling upplevs som liten).

Ett stort motstånd mot cykelhj älmsanvändning hittade

man också i en finsk studie där intervjuat ca 290 cyklister,

därav ca 30% barn/ungdomar, som varken använde eller

ägde någon hjälm (Sipinen, 1993a; 1993b). Den grupp som

var mest emot att skaffa hjälm var ungdomar mellan 12-

17 år, där 83% var negativt inställd till hjälmanvändning.

De skäl som angavs för att inte skaffa hjälm var främst att

de ansågs fula (tyckte 90%) eller att inga andra använder

hjälm (tyckte 70%).

4.1.2 Storbritannien

Ganska få referenser har hittats vad gäller attityder till

hjälmanvändning bland barn ochungdomar i Storbritannien.

En av dessa gjordes dessutom för nästan 20 år sedan, då

man kan förmoda att utbudet av cykelhjälmar inte var sär-

skilt stort. Det gäller en studie av 29 barn i 10-års åldern

som fick genomgå ett slags färdighetstest för cykling

(Bennett & Downing, 1977). Under testet använde barnen

någon av dåtidens godkända cykelhjälmar och blev efteråt

intervjuade om vad de tyckte om hj älmarna. I rapporten

visas foton av dehjälmar som användes och de påminner

om små Mc- eller mopedhj älmar. Det är därför inte för-

vånande att många av barnen var negativs inställda till

hjälmarna och tyckte att de var tunga, varma och hade

obekväma hakband. Vissa tyckte t.o.m. det blev svårare att

2 I Nolén (1998b) görs en jämförelse av cyklisters hjälmanvändning i några olika länder. Jämförelsen

försvåras visserligen av att det ibland endast gjorts mätningar vissa år, eller att det saknas statistik på
nationell nivå. Men uppskattningsvis är användningen i USA, Storbritannien, Finland och förmodligen också
Norge på samma nivå som Sverige (dvs. 15-20%). Danmark låg 1993 på samma nivå som Sverige. I
Australien och Nya Zeeland är hj älmanvändningen över 80% sedan man infört nationell hjälmlagstiftning
för alla cyklister.
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cykla när de använde hjälmarna.

I en studie av Colyer m.fl. (1986) undersöktes vilken

potential det fanns för Ökad hj älmanvändning i Stor-

britannien. Utgångspunkten var enkätsvar från tre olika

målgrupper:

1. troliga hjälmanvändare och hjälmköpare (vuxna med-

lemmar i cykelklubbar)

2. troliga icke-användare men hj älmköpare (småbams-

föräldrar)

3. troliga användare men inte köpare (barn)

Studien baseras på 589 svarande, även om det är lite

oklart hur fördelningen är mellan de tre målgrupperna. Det

framgår dock att av 107 svarande föräldrar (kategori 2)

hade endast 11% minst ett barn som ägde hjälm. I 89% av

familjerna fanns alltså ingen hjälm till barnen! Den vanli-

gaste orsaken till att barnen inte hadehjälm var att man helt

enkelt inte tänkt på att skaffa någon (uppgavs av 74%).

Övriga förklaringar var att barnen förmodligen ändå inte

skulle använda en hjälm även om de hade någon (34%), att

risken med cykling är för liten (18%) eller att det är för

dyrt med hjälm (7%). I samma studie fick också ett antal

barn prova några olika hj älmmodeller och sedan bedöma

vilka egenskaper hos hjälmarna man tyckte var viktigast,

men tyvärr är dessa resultat svårtolkade pga. oklar redo-

visning.

I en litteraturstudie av Royles (1994) nämns några

modernare studier om barns attityder till hjälmar, bl.a.

Research International UK från 1993 som frågat 420 skol-

barn och deras föräldrar om skälen till att inte använda

cykelhjälm. Enligt föräldrarna använder barnen inte alltid

hjälm eftersom de tycker det serfält ochfånigt ut eller

att de helt enkelt glömmer bort att ta på sig hjälmen. Vissa

komfortproblem framfördes också som orsak, t.ex. att det

blir varmt att använda hjälm. Men främsta skälet från barnen

själva var att de tycker det ser fult och fånigt ut med hjälm.

Royles (1994) nämner också en studie av AJ Lee från

1993 där nästan 900 barn och ungdomar mellan 11 och 16

år svarat på enkätfrågor om eventuella hinder för hjälm-

användning. Visserligen hade enkätfrågorna fasta svars-

alternativ, vilket begränsar antal skäl som kunde anges, men

man kan ändå se att barn/ungdomar från vissa områden

tyckte det var för dyrt med hjälm samt att många, oavsett

område, inte använde hjälm eftersom de tyckte det var fult

och att de riskerade att bli retad eller mobbad av andra

ungdomar.

I en intervjustudie av Tayler och Halliday (1996) fram-

förde också vissa barn och ungdomar hjälmars pris som

ett skäl till att de inte ägde en hjälm, men andra skäl var

 

vanligare. Bland barn 9-1 1 år sa drygt 50% att de inte visste

varför de inte ägde någon hjälm och ca 10% att de inte

behövde någon. Ungefär 15% sa att hjälmar var för dyra.

Bland ungdomar 12-17 år sa 35% att de inte visste varför

de saknade hjälm och 20% tyckte inte de behövde någon.

Endast 5% av ungdomarna sa att det berodde på för högt

hj älmpris. I samma studie fick även de som hade och

använde cykelhjälm frågan om de upplevde några problem

med användningen. Bland barn 9-11 år upplevde 65% vissa

problem med hjälmanvändningen och blandungdomar 12-

17 år var motsvarande andel 80%. De främsta problemen

som angavs var antingen att det såg dumt och fult ut med

hjälm (10% av barnen och 23% av ungdomarna) eller att

hj älmarna var obekväma eller varma (22% av barnenoch

25% av ungdomarna).

4.1.3 USA och Kanada

Det finns idag ett flertal delstater i USA och någrai Kanada

där det är obligatoriskt för barn att använda hjälm när de

cyklar. Lagarna har införts under senare år och omfattar

oftast enbart barn och ungdomar3, där den övre ålders-

gränsen varierar mellan 11-17 år (Graitcer, Kellermann,

& Christoffel, 1995). Det är därför inte förvånande att man

finner ganska många studier från USA och Kanadaom vad

barn tycker om cykelhj älmar och vilka faktorer som har

samband med deras användning.

I en enkätstudie i Seattle tillfrågades över 2000 föräld-

rar om deras barn ägde en cykelhjälm eller inte. De vars

barn inte hade någon hjälm fick uppge skälen till detta. På

samma sätt fick de barn som inte använde hjälm ange

orsaken till att detta. Ungefär hälften av enkäternabesva-

rades och av svaren framgår att de flesta barn ägde en cykel

(90%), 24% ägde en cykelhjälm, men endast 13% använde

hj älm4 (DiGuiseppi et al., 1990). Det vanligaste skälet till

att barnen inte hade någon hjälm var enligt varannan för-

älder att de helt enkelt inte kommit på tanken att skaffa

hjälm till barnen. De hade helt enkelt inte upplevt något

behov. Andra skäl som framfördes var att man inte upp-

levde något säkerhetsproblem med barnens cyklande

(12%). Många tyckte också det var för dyrt att skaffa en

hjälm (29%) och/eller att barnen ändå inte skulle använda

den (20%).

De skäl barnen själva angav för att inte använda hjälm

var antingen att få av deras kompisar gjorde det (25%) eller

att de inte visste varför, eller helt enkelt inte tänkt på att

använda hjälm (22%). Bristande komfort framfördes också

som skäl av en del (16%).

Det framgår ganska tydligt av DiGuiseppi mil. (1990)

att det tycks finnas en bristande insikt hos både föräldrar

3 Ett undantag finns i delstaten British Columbia i Kanada där hjälmlagen omfattar även vuxna cyklister.

4 Enligt Diguiseppi mfl. (1990) är säkert denna andel en överskattning eftersom det bygger på självrapporterad

användning. Enligt observationsstudier borde användningen vara ca 5%.
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och barn om risken för huvudskador vid cykling, åtminstone

närundersökningen gjordes. Senare studier har dock också

visat på liknande resultat. Enligt Miller et al (1996) sva-

rade 35% av föräldrar i Chicago att de aldrig tänkt på att

köpa en hjälm till sina bam. Resultaten tyderpå ett inforrna-

tionsbehov, vilket också styrks av att man i båda studierna

funnit samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och

barnens hjälmanvändning, där hjälmanvändningen respek-

tive hjälmägande hos barnen ökade med ökad utbildning

hos föräldrarna. Likaså fanns ett samband mellan föräldrars

generella säkerhetstänkande och barnens hjälmanvändning,

även sedan man justerat för skillnader i utbildningsnivå.

Enligt DiGuiseppi m.fl. (1990) var t.ex. hjälmanvänd-

ningen 8 gånger högre bland barn vars föräldrar använde

bilbälte j ämfört med barn vars föräldrar inte använde bälte.

I Seattle där en av studierna ovan genomförts finns visser-

ligen inte någon cykelhj älmslag, men man kan ändå för-

moda att resultatet skulle blivit lite annorlunda idag efter-

som samtliga hj älmlagar i USA tillkommit efter det att

studien genomfördes, vilket bör ha resulterat i en höjd

kunskapsnivå även i Seattle5.
Resonemanget ovan bygger på antagandet om att ökad

kunskap hos föräldrar om barns skaderisker vid cykling

bidrar till ökad hjälmanvändning bland barnen. Om antagan-

det stämmer borde hjälmanvändningen öka hos barn som

tidigare skadats i en cykelolycka eftersom deras föräldrar

då rimligtvis uppfattar sina barns cyklande som mer risk-

fyllt. Nakayama m.fl. (1990) undersökte detta genom att

telefonintervjua 82 föräldrar i Pittsburgh vars barn hade

skadats i en cykelolycka och vårdats på sjukhus (merparten

pga. huvudskador). Enligt föräldrarna använde ca 7% av

barnen hjälm innan olyckan medan 24% gjorde det efteråt,

vilket tyder på att man påverkats av olyckan. Studien har

vissa metodiska svagheter, men visar ändå att trots en stor

ökning av hjälmanvändningen efter skadetillfället fortsatte

de flesta att cykla utan hjälm. Det tycks alltså inte vara

tillräckligt med en olycka eller tillbud för att börja använda

hjälm, inte ens om man drabbats av skallskada vid olyckan.

Som nämnts tidigare tycks upplevelsen av grupptryck

vara ett stort hinder för hj älmanvändning, speciellt hos

ungdomar. Det är ganska vanligt att barn och ungdomar

säger att de inte använder cykelhjälm eftersom de tycker

det känns fånigt och att de riskerar att bli retade av sina

kompisar. Detta framgår också av fokusgruppsintervjuer

med ett 40-tal barn och ungdomar (10-14 år) från Boston

(Howland, Sargent, & Weitzman, 1989). Av intervjuerna

framgår dock också att många av barnen gav positiva

omdömen om andrabarn som använde hjälm. De tyckte inte

alls att det var fegt eller fånigt. Studien bygger inte på något

representativt urval, men visar ändå att det ibland kan finnas

 

missuppfattningar hos barn om vad andra jämnåriga anser

om hjälmanvändning.

Hjälmanvändningen bland barn och ungdomar påverkas

också av om andra cyklister har hjälm eller inte. Detta

framgår av enkanadensisk studie av cyklande barn och

ungdomar (ca 5-14 år) vid skolor och fritidsstråk (Parkin

et al., 1991). I studien observerades nästan 3000 barn där

hjälmanvändnin g och eventuella medcyklister noterades.

Resultatet visar en signifikant skillnad i hjälmanvändning

beroende på om barnen cyklade ensamma eller inte och

om medcyklistema var barn eller vuxna. Om barnen cyk-

lade ensamma var hjälmanvändningen ca 3%, men om de

cyklade med någon vuxen var användningen 17%. Omman

dessutom tar hänsyn till medcyklisters eventuella hjälm-

användning uppträder ännu större skillnader. Endast 1% av

barnen använde hjälm när de cyklade tillsammans med

andra som inte heller använde hjälm. Om de däremot

cyklade med andra barn som använde hjälm var använd-

ningen 50%och om de cyklade med någon vuxen som hade

hjälm så var hjälmanvändning hela 86%. Liknande resultat

framgår av en amerikansk studie av DiGuiseppi mfl.

(1989)

Det finns också studier som visar att barns hj älmanvänd-

ning samvarierar med deras inställning till cykelhjälmar.

Detta framgår bl.a. av en amerikansk enkätstudie med svar

från över 3000 barn och ungdomar mellan 9 och 14 år

(Carlsson et al., 1992). Studien visar att barnens hjälm-

användning ökade ju mer positiva de var till hjälmars

skyddseffekt,ju mindre grupptryck de upplevde samtju fler

av deras föräldrar, syskon och kompisar som använde

hjälm. Däremot_fanns inget samband med en allmän risk-

benägenhet hos barnen eller hur de upplevde skaderisken

vid cykling.

I en kanadensisk enkätstudie har man utgått från just

Fishbein och Ajzen s attitydteori a Theory of reasoned

action (se avsnitt 2) för att studera vilka faktorer som

samvarierar med barns (8-12 år) intention att använda

hjälm (Otis et al., 1992). Resultatet visade att två faktorer

var viktiga. Det starkaste sambandet fanns med en faktor

som representerade ett index över barnens olika före-

ställningar kring själva hj älmanvändandet (t.ex. om det är

varmt, besvärligt, etc.). Den andra faktorn representerade

ett index över det sociala tryck barnen upplevde från

föräldrar och kompisar kring att använda eller inte använde

hjälm. Båda faktorerna förklarade tillsammans över 50%

av variationen i barnens intention att använda hjälm, vilket

är ett högt förklaringsvärde. Föreställningsfaktom var dock

starkast och hade över 3 gånger så hög vikt som de upplevda

sociala trycket. I likhet med Carlson mfl. (1992) hade inte

barnens riskupplevelse vid cykling något signifikant sam-

5 I delstaten Washington, där Seattle ligger, har man dock arbetat aktivt för ökad cykelhj älmsanvändning sedan mitten

av 80-talet (Rivara et al., 1994), vilket borde haft genomslag även i den studie som refereras ovan.
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band med deras avsikt att använda hjälm. Otis et al (1992)

försökte också närmare analysera vilka enskilda kompo-

nenter i de två signifikanta faktorerna som skiljde mest

mellan barn med hög respektive låg avsikt att använda

hjälm. De enskilda föreställningar med signifikant diskri-

minationsförmåga var (i fallande ordning) om man tyckte

hjälmanvändning var kul, besvärligt, fult, löjligt, sportigt,

säkert ellerfegt. Vad gäller upplevelsen av socialt tryck

från omgivningen påden egna användningen så var det vik-

tigast vad kompisarna tyckte och därefter vad mamman

tyckte. Författarnas slutsats av studien är att man genom

informationsinsatser bör försöka skapa en positiv image

kring cykelhj älmsanvändning så att det förknippas med

något kul, snyggt och sportigt och att det inte alls är så

besvärligt som många tror. Författarna påpekar också att

föräldrar (speciellt mammor) måste inse vikten av att upp-

muntra sina barns användning.

4.1.4 Australien

Hela Australien har obligatorisk cykelhj älmsanvändning

för både vuxna och barn sedan 1992 (Henderson, 1996).

Victoria6 införde som första delstat hj älmlag 1:a juli

1990 efter att i mer än ett decennium ha arbetat aktivt med

olika åtgärder för att öka hjälmanvändningen, bl.a. genom

årliga massmediakampanjer (Cameron, Vulcan, Finch, &

Newstead, 1994). Som underlag till den första stora infor-

mationskampanjen i Victoria genomförde Elliot (1983)

gruppintervjuer med barn och deras mammor för att under-

söka deras inställning till hjälmanvändning bland barn7.

Resultatet visar att mödrama var väl medvetna om riskerna

med barnens cykling och om cykelhj älmars nytta och var

också positiva till en hjälmlag. De trodde visserligen att

de kunde få sina yngre barn att använda hjälm även utan en

lag, men de upplevde det som betydligt svårare med äldre

barn och ungdomar (12-17 år) och därför skulle en hjälm-

lag behövas. De barn som intervjuades tyckte också att det

var riskfyllt att cykla, men främst vad gäller risken för

lättare skador. Skallskador upplevde de inte som något

större problem. Barnens inställning till hjälmanvändning

var ganska negativ. De upplevde inget behov av att använda

hjälm och tyckte dessutom att de hjälmar som fanns var

fula och såg töntiga ut . Barnens allmänna uppfattning

om hjälmanvändare var att de främst bestod av äldre män

som var lite konstiga .

Några år senare gjorde Elliot (1986) en ny omgång

gruppintervjuer, men denna gång med tonårspojkar vilka

 

ansågs vara svårast att påverka till att använda hjälm. Resul-

tatet visar att ungdomarna tyckte att en hjälm visserligen

var en bra säkerhetsutrustning, men som endast gör nytta

vid väldigt sällsynta händelser. Främsta skälet till att inte

använda hjälm var att det upplevdes som töntigt och om

de började använda hjälm skulle de bli avvikare och

därmed retade av sina kompisar. Övriga skäl som ung-

domarna hade mot användning var att de hjälmar som fanns

ansågs fula och obekväma, frisyren skulle bli förstörd och

det skulle också bli problem att förvara hjälmama. En av

författarens slutsatser var att de två viktigaste åtgärderna

för att öka ungdomars hjälmanvändning var att förbättra

cykelhjälmars design och att införa en hj älmlag som ger

ungdomar en ursäkt att använda hjälm (Elliott et al., 1986).

Inställningen till cykelhjälmsanvändning har också

studerats bland tonåringar i Victoria efter att hjälmlagen

införts. Finch et al (1994) lät ca 1200 ungdomar (13-17

år) i Melbourne besvara en enkät om hj älmanvändning.

Trots hj älmlagen uppgav endast 45% av ungdomarna att de

alltid eller nästan alltid använde cykelhjälm. Flera av skälen

till att inte använda hjälm påminner om de svar Elliot fick

i sina gruppintervjuer, tex. att hjälmar är obekväma och

besvärliga att använda (uppges av 34%), att de är fula och

töntiga (23%) samt man inte upplever något behov av

hjälm eftersom man cyklar försiktigt (15%). De som sa

att de använde cykelhjälm uppgav följ ande skäl till detta:

Säkerhet (54%), krav från föräldrar (32%) samt att det är

obligatoriskt enligt lag (15%).

Stevenson och Lennie (1992) undersökte barn och

ungdomars inställning till cykelhj älmsanvändning i

Queensland i Australien. Datainsamlingen genomfördes

några år innan hjälmanvändning blev obligatoriskt i

delstaten och baseras dels på fokusgruppsintervjuer av 50

barn och ungdomar i åldern 7-14 år, dels på enkäter till

562 barn och ungdomar i åldern 10-18 år. Slutsatsen av

fokusgruppsintervjuema var attbarnen tyckte att de hjälmar

som fanns var fula och om de använde dem skulle andra

ungdomar retas. I enkäten fick ungdomarna också ta

ställning till .ett antal påståenden om cykelhjälmar, bl.a.

instämde de flesta i att en hjälm kan rädda cyklisters liv

(92%). Men många tyckte också att cykelhj älmar är dyra

(64%), ser fåniga ut (59%), är varma och tunga (46%)

samt obekväma att använda (45%). De två främsta skälen

för att inte använda hjälm uppgavs vara hj älmarnas fula

utseende och risken att bli retad av andra ungdomar om man

använder hjälm.

6 Den genomsnittliga hjälmanvändningen i Victoria steg till ca 90% efter att lagen införts (se bl.a. Finch, Heiman

& Neiger, 1993b och Martinsson, 1996).

7 Hj älmanvändningen bland yngre barn i Victoria var under 10% när studien genomfördes (Cameron et al., 1994)
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4.2 Vuxna cyklisters inställning till egen

hjälmanvändning

4.2.1 Norden

I en VTI-rapport från början av 1980-talet kan man läsa att

en cykelhjälm som skyddar bra är utan värde om den

är såokomfortabel att ingen använder den (Spolander,

1982). Detta kan låta trivialt, men det visar att det kan

finnas en inneboende motsättning mellan en hj älms

skyddseffekt och dess komfort och utseende. Enligt

Konsumentverket ( 1993) är en cykelhjälms utformning

alltid en kompromiss mellan hur väl den skyddar och en

mängd andra faktorer som passform, ventilation, vikt, pris,

utseende, etc.

De första cykelhjälmarna i Sverige för mer allmänt

bruk kom i slutet av 70-talet (Konsumentverket, 1993). Av

deras utseende att döma kan man förmoda att de främst

utformats för att skydda, inte för att vara tilltalande att

använda. Spolander (1982) lät t.eX. 16 vuxna erfarna cyklis-

ter prova några av dåtidens hjälmmodeller under en tid för

att få en bedömning av hjälmarnas komfort och hanter-

barhet. Spolanders slutsats var pessimistisk. Överlag är

de (hj älmarna) såpass bristfälliga i komfort och hanter-

barhet att det för närvarande inte torde finnas några

större förutsättningar för allmän hjälmanvändning .

Även några år senare, under slutet av 80-talet, kan man

misstänka att det fortfarande fanns vissa brister i hjäl-

mamas komfort, i varje fall att döma av vägkantsintervjuer

gjorda på vuxna cyklister i Stockholm (Litsner, 1988). Av

109 hj älmanvändare tyckte 43% att deras hjälm var för

varm, 29% att den var besvärlig att knäppa, 24% att hak-

bandet var obekvämt och slutligen 18% att hjälmen var för

tung. Trots detta använde de hjälm.

På senare år har det hänt mycket vad gäller både utform-

ning och utbud av hjälmar i Sverige. Enligt Konsument-

verket (1993) fanns det 1987 ungefär ett tiotal godkända

hjälmar på marknaden. Drygt ett år senare fanns ett 30-tal

och 1993 fanns ett 100-tal. Även idag finns ett stort utbud

av hjälmar med olika utseende och i olika prisklasser (NTF,

1998). Förutsättningarna för en allmän hjälmanvändning

bör alltså vara mycket bättre idag än i början av 1980-talet

när Spolanders studie gjordes.

I en intervjustudie av svenska cyklister, gjord på senare

år, konstateras visserligen att de som använde hjälm hade

en positiv grundattityd till cykelhj älmar, men vissa av dem

hade ändå negativa känslor kring hjälmamas komfort och

utseende, t.ex. att det är varmt och obekvämt, att frisyren

blir förstörd och att det ser fult och fånigt ut (Leviatan &

Levy, 1995). Främsta skälet till att man använder hjälm är

visserligen att det ger ökad säkerhet och trygghet, men

vissa upplever en slags ambivalens mellan förnuft och

fåfänga . Studien är alltför begränsad för kunna genera-

liseras till alla vuxna cyklister och det framgår inte heller

vilken typ av hjälmar det gällde (om de var av äldre eller

20

nyare modell) men studien visar trots allt att vissa av

dagens vuxna cyklister fortfarande upplever problem med

komfort och utseende vid hjälmanvändning.

En finsk intervjustudie av 124 vuxna hjälmanvändare

påminnerom resultaten ovan (Heinonen, 1994). Merpar-

ten av de intervjuade upplevde inget besvär med sin använd-

ning, men de klagomål som framfördes gällde komforten,

att det kan kännas varmt på sommaren och kallt på vintern.

Skälet till att använda hjälm uppgavs i 1:a hand vara säkerhet

och i 2:a hand att man vill vara en förebild för andra cyk-

lister. Samma skäl för användning framgår hos vuxna

cyklister i Norge (Fosser, 1991).

Bland vuxna cyklister som inj använder hjälm före-

kommer en mängd olika argument emot användning och

många av dessa överensstämmer med vad som framförts i

det tidigare avsnittet om barn och ungdomar (avsnitt 4.1).

Om man sammanfattar resultaten från en finsk, en norsk

och tre svenska intervjustudier framgår bl.a. nedanstående

typer av argument mot hjälmanvändning. Däremot framgår

inte vilka av argumenten som är mest avgörande, eller

viktigast . (Carlsson et al., 1992; Fosser, 1991; Leviatan

& Levy, 1995; Persson, 1994; Sipinen, 1993a; 1993b).

0 Komfortfaktorer (varmt, kallt, obekvämt, tungt, etc.).

Utseendefaktorer, fåfänga (fult, förstör frisyr,

känns töntigt, löjligt, fånigt, etc.).

0 Praktiska faktorer (besvärligt att bära med sig eller

förvara, etc).

0 Riskfaktorer (låg riskupplevelse, acceptabel risk,

cyklar försiktigt, duktig cyklist, etc.)

0 Frihetsfaktorer (Stör frihetskänslan vid cykling.

Påminner om förbuds-Sverige ).

0 Övrigt (Ovana, känns främmande. Har ej funderat över

varför. Är ej uppväxt med hjälm).

I två av intervjustudiema ovan var det också vanligt att

cykelhj älmsanvändning i första hand förknippades med

barn eller med mer ordentliga personer (Persson 1994,

Leviatan och Levy 1995).

Det är svårt att avgöra om det är någon enskild faktor

eller en kombination av flera faktorer som är den egentliga

bakomliggande orsaken till att man inte använder hjälm.

Man kan misstänka att vissa skäl som anges ibland är svep-

skäl, mer eller mindre omedvetet. I ett försök i Sverige

gick ett antal cyklande brevbärare med på att använda cykel-

hjälm i sitt arbete under några veckor. När brevbärarna

sedan intervjuades efter provperioden sa de flesta att de

blivit mer positiva till hj älmanvändning än vad de varit innan

försöket. De tyckte tex. att det inte var så varmt och

obekvämt som de tidigare befarat. Trots detta slutade de

flesta att använda hjälm efter försöksperioden (Olsson,

1995). Men de sa att de gärna skulle använda hjälm om bara

fler andra också gör det.

I en annan svensk studie gjordes ett försök att se hur
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olika faktorer samvarierar med hjälmanvändnin g (Wirén,

1990). Studien bygger på enkätsvar från ca 380 vuxna cyk-

lister i Stockholm, både sådana som använde och inte

använde hj älm8. Ungefär ett 20-tal faktorer undersöktes,

bl.a. cyklisternas ålder, kön, cykelvanor, generell inställ-

ning till cykelhjälm, riskupplevelse vid cykling, hjälmars

pris, etc. Av resultatet framgår att sex av faktorerna till-

sammans har ett signifikant samband med hjälmanvänd-

ning9, nämligen cyklistens ålder, antal växlar på cykeln, hur

långt man brukar cyklar, bekanta och vänners eventuella

hjälmanvändning, egen inställning till hjälmanvändning

samt föreställning om besvär med hjälmanvändning. Klart

starkast samband med hjälmanvändning hade de två sist-

nämnda faktorerna. Enligt resultatet kan den mest typiske

hj älmanvändaren beskrivas som en lite äldre cyklist som

har flera växlar på sin cykel och cyklar ganska långt. Han/

hon känner många andra cyklister som också använder

hjälm, är allmänt positivt inställd till hjälmanvändning och

tycker inte att en hjälm är särskilt besvärlig att använda. Av

studien kan man också konstatera att faktorer som risk-

upplevelse vid cykling och uppfattning om hjälmars pris

inte tycktes ha något samband med användningen.

4.2.2 Storbritannien

I Colyer m.fl. (1986), som nämnts tidigare i sambandmed

barn och ungdomars attityder, tillfrågades även vuxna

cyklister i England om varför de inte ägde en cykelhjälm

(92% av de tillfrågade gjorde inte detta). Det vanligaste

skälet var att det inte kändes tillräckligt riskfyllt att cykla

(44% uppgav detta som skäl). Ungefär 30% tyckte att

hjälmar antingen var fula och obekväma eller för dyra att

köpa. En del (24%) tyckte också att det var för besvärligt

att användahjälm.

Royles (1994) nämner också om en engelsk jättestudie

där man skickat ut 10 000 enkäter till vuxna cyklister och

bl.a. frågat varför de inte använder hjälm (Smith, 1991).

Av någon anledning har studien ett extremt stort bortfall

(endast 8% svarade !), vilket gör att resultaten knappast kan

vara representativa. De som svarat har dock angett skäl för

icke-användning som känns igen från studien ovan, nämli-

gen att hjälmar är för dyra (27%), att de är fula (20%) och

att de är besvärliga att använda (13%).

I en intervjustudie av Taylor och Halliday (1996) till-

frågades ca 200 cyklande barn och vuxna om varför de inte

ägde en cykelhjälm. Bland vuxna framfördes visserligen

hj älmpriset som orsak till att de inte skaffat någon hjälm,

 

men endast av 6%. Betydligt vanligare svar var att man inte

hade något speciellt skäl (48%) eller att man inte tyckte

man behövde någon cykelhjälm (20%).

I en studie av Unwin (1992) försökte man se om cykel-

hj älmsanvändning samvarierade med bl.a. attityder till hjäl-

mar. Studien bygger på enkätsvar från 125 universitets-

studerande i Manchester. Förmodligen var hjälmanvänd-

ningen väldigt låg bland cyklister eftersom man istället för

att använda faktiska hj älmanvändare använde begreppet

potentiella användare . De cyklister som sa att de gärna

skulle skaffa och använda en cykelhjälm om de fick en

gratis klassades som potentiella användare medan övriga

klassades som icke-användare. Resultatet visar att många

fler icke-användare än potentiella användare instämde i

påståendet att cykelhjälmar ser löjliga ut. Likaså instämde

fler icke-användare i att det är besvärligt att använda hjälm

och att hjälmanvändning förstör nöjet med att cykla. Slut-

ligen hade de potentiella användarna större erfarenhet än

icke-användama av någon allvarlig cykelolycka (antingen

hade de själva eller någon bekant varit inblandad). Däremot

fanns ingen skillnad i uppfattningen omen hjälms skydds-

förmåga eller pris. Båda grupperna tyckte en hjälm gav ett

bra skydd men att de var dyra.

4.2.3 USA och Kanada

Enligt telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av

1300 cyklister från 48 amerikanska delstater använder i

genomsnitt ca20% av vuxna cykelhjälm i USAIO. Använd-

ningen bland barn är något lägre (Rodgers, 1995). I studien

fick cyklistema också ange varför man använde eller inte

använde cykelhj älm. Samtliga hj älmanvändare, dvs. de som

alltid eller nästan alltid använde hjälm, sa att de gjorde det

av säkerhetsskäl även om 36% av dessa också kände

förväntningar från någon i familjen på att använda hjälm.

Vanligaste skälen till att de inte alltid använde sin hjälm

var att man inte alltid upplevde någon nytta med en hjälm

pga. att man endast cyklar korta sträckor (41%), inte cyklar

i trafik (27%) eller cyklar sakta (8%). Andra skäl som

också framfördes var ren glömska (22%) eller att man

tyckte hjälmen var obekväm (19%).

Samtliga icke-användare fick ange varför de antingen

inte skaffa någon hjälm eller, om man ägde någon hjälm,

varför de aldrig använd den. Svaren visar att 24% inte

reflekterat över hjälmanvändning. Vissa (18%) hade tänkt

börja använda hjälm, men att det helt enkelt inte blivit av

(18%). En vanligt uppfattning var också att det var onödigt

8 När studien gjordes (1989) hade hj älmutbudet börjat öka, men ännu inte nått den mångfald som finns idag.

Hj älmanvändningen hos vuxna var då under 5% (Nolén, 1998b).

9 Samtliga sex faktorer förklarade tillsammans ca 50% av variationen i hj älmanvändning, vilket kan betraktas

som ett högt värde.

10 Det kan tyckas som en hög andel jämfört med Sverige där hjälmanvändningen bland vuxna liggerpå drygt

10% (Nolén, 1998b), Men andel vuxna som cyklari USA är endast ca 25-30% enligt Rodgers (1995), vilket
är mycket lägre än i Sverige
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med hjälm (24%) eller att man sällan cyklar bland trafik

(18%). Skäl som att hjälmar var obekväma, fula eller dyra

förekom också, men var inte lika vanliga.

En kanadensisk studie av 1000 slumpvis utvalda vuxna

cyklister visar på resultat som mycket påminner om det

som nämnts ovan (Andersen, 1994). En skillnadjämfört

med studien från USA är att en större andel av vuxna tycks

cykla i Kanada (61%). I övrigt var mycket av resultaten lika.

De som alltid använde hjälm gjorde det främst pga. säker-

hetsskäl medan de som ibland slarvade eller aldrig använde

hjälm ofta hänvisade till otillräcklig riskupplevelse.

Fullerton och Becker (1991) har ocksåfunnit samband

mellan amerikanska universitetsstudenters hjälminnehav

och vissa riskrelaterade faktorer. De fann bl.a. ett signifi-

kant högre hjälminnehav bland studenter som någon gång

hade skadats i en cykelolycka eller hade en frivillig för-

säkring för cykelolyckor. Resultaten kan dock har begrän-

sad generaliserbarhet eftersom urvalet är litet (ca 100 st)

och dessutom inte slumpmässigt.

Det finns också tecken på att upplevelsen av grupptryck

kan vara ett hinder också för vuxnas hjälmanvändning. I en

amerikansk studie observerades ca 2000 vuxna fritids-

cyklister där man noterade hj älmanvändning samt om de

cyklade ensam eller flera tillsammans (Dannenberg et al.,

1993). Vanligtvis cyklar man ensam eller i par i USA .

Resultatet påminner mycket om det som nämnts tidigare

i samband med barns hjälmanvändning (avsnitt 4.1.3), dvs.

när flera cyklar tillsammans är det vanligast att alla eller
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ingen har hjälm. När två vuxna cyklade tillsammans hade

antingen båda hjälm (41%) eller ingen av dem (46%).

Endast i 13% av fallen hade endast en av cyklistema hjälm.

4.2.4 Australien

Ingen Australiensisk studie har hittats i materialet som

fokuserat på vuxnas inställningen till cykelhjälmsanvänd-

ning. I några studier har man dock undersökt vuxnas inställ-

ning till obligatorisk hjälmanvändning. Williams (1995)

undersökte bl.a. folks inställning till hjälmlag i delstaten

New South Wales vid tre tillfällen; innan lagen infördes

(1989), när lagen infördes (1991) samt efter att lagen

införts ( 1994). Vid samtliga tre tillfällen var en majoritet

av befolkningen positiva till en hj älmlag. Före lagen varca

70% positiva, vilket steg till 85% strax efter att lagen

införts. Tre år efter att lagen införts var ca 90% fortfarande

positiva till lagen. I allmänhet var dock cyklister något

mindre positiva än de som inte cyklade. Vid alla tre mät-

tillfällena var också de flesta (SO-90%) positiva till nyttan

av en cykelhjälm, dvs. till den skadereducerande effekten.

Detta trots att andelen som uppgav att de själva alltid

använde cykelhjälm ökade från 14% (1989) till nästa 60%

( 1 994).

Även i Western Australia, där hjälmlag infördes 1992,

tycks folk varit positiva till lagen. Enligt Heathcote och

Maisey (1994) var 60-70% positiva till lagen då den in-

fördes, vilket ökade ytterligare till 70-80% året efter

införandet.
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5 Diskussion

Iden litteratur som sammanställts saknas det kunskap från

nordiska länder om vadyngre barn (upp till 10-12 år) tycker

om cykelhjälmsanvändning. Däremot finns studier av ung-

domars inställning till hjälmanvändning och av dessa fram-

går att de vanligaste skälen mot användning är att man

tycker det är fult, ser töntigt och fånigt ut och att man är

rädd för att bli retad eftersom inga andra har hjälm .

Utöver detta framförs ibland också skäl som att det är

varmt och besvärligt samt att det inte upplevs speciellt

farligt att cykla.

Även i studier från övriga länder återkommer de vanli-

gaste skälen mot hj älmanvändning bland barn och ung-

domar, dvs. att man tycker det är fult, fånigt och inte vill

vara någon avvikare . Men dettycks finnas vissa skillnader

jämfört med de nordiska studierna. Speciellt i USA och

Kanada förekommer det att föräldrar (och ibland också

barnen själva) helt enkelt inte tänkt på att barn kan behöva

använda hjälm, dvs. man haringen åsikt om hjälmanvänd-

ning för barn eftersom man inte känt någon anledning att

fundera över det. Det är också vanligare i utomnordiska

studier att man inte upplever några säkerhetsproblem med

cykling eller att hjälmar anses för dyra. Priset på hjälmar

är tex. inget som uttryckligen nämns som skäl mot använd-

ning i de nordiska studierna.

Resultaten från vissa av de utomnordiska studierna

tyder alltså på att både föräldrar och barn/ungdomar, fram-

för allt i USA och Kanada, inte alltid är medvetna om

riskerna vid cykling och därför inte har reflekterat över om

man borde ha cykelhjälm eller inte. Någon lika tydlig

kunskapsbrist framgår inte av de nordiska studierna, även

om skäl som låg olycksrisk kan nämnas ibland. En för-

klaring till de geografiska skillnaderna kan vara att de

utomnordiska studier som avses är några år äldre än de från

Sverige och det är därför inte säkert att skillnaden är lika

tydlig idag. Troligtvis gäller dettaför Storbritannien där den

nämnda kunskapsbristen framgick tydligt i en studie från

1986 (Colyer et al., 1986), men däremot inte framkom i

två senare studier (Royles, 1994).

IAustralien har cykelhj älmsfrågan varit aktuell sedan

början av 1980-talet och därför finns inte heller några

tecken på kunskapsbrist hos föräldrar och barn trots att

någon av studierna är mer än 10 år gamla. En av studierna

är också genomförd med ungdomar tre år efter att hjälmlag

införts, men de skäl som anges mot användning är fort-

farande de vanliga, t.eX. att det är fult, töntigt , obekvämt

och besvärligt. Däremot nämns inte längre skälet att man

är rädd för att bli retad eftersom inga andra har hjälm

(Finch et al., 1994).

När det gäller resonemanget om kunskapsbrist ovan

finns dock mycket som tyder på att ökad insikt om risker

vid cykling och om nyttan av cykelhjälm inte är tillräckligt
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för en hög hjälmanvändning. I New South Wales i

Australien var t.ex. de flesta (80-90%) positiva till nyttan

av att använda cykelhjälm, både när den faktiska hjälm-

användningen var 14% och när den ökat till 60%

(Williams, 1995). Likaså visade Nakayama et al (1990) att

hj älmanvändningen visserligen ökade bland barn som tidi-

gare skadats i någon cykelolycka, men de flesta (75%)

fortsatte ändå att cykla utan hjälm.

När det gäller studier om vuxna cyklisters inställning

till hjälmanvändning känns mycket igen från studierna med

barn och ungdomar. De skäl som vuxna framför mot hjälm-

användning är t.ex. problem med komfort, utseende och

praktisk hantering. Den stora skillnaden jämfört med barn

och ungdomar är att sociala faktorer (känslan av grupp-

tryck, att inga andra använder, att känna sig avvikande, etc.)

inte lika ofta framförs av vuxna som argument mot hjälm-

användning. Bland barn och ungdomar är ofta sociala fakto-

rer det klart vanligaste skälet mot hjälmanvändning, men

hos vuxna cyklister uttrycks det i varje fall inte på samma

sätt. Man skyller inte på att inga andra har hjälm , men

däremot är det vanligt att man tycker det är fult och känner

sig fånig eller löjlig, vilket tyder på någon slags fåfänga .

Betydelsen av denna fåfänga skulle sannolikt minskaju fler

andra vuxna som använder hjälm och i den meningen spelar

säkert också sociala faktorer en viktig roll även bland

vuxna cyklister. Studier från USA, tex. Dannenberg et al

(1993) har också visat att i de fall vuxna cyklar tillsammans

någon annan_ är det vanligare att båda eller ingen av dem

använder hjälm än att enbart en av cyklistema har hjälm.

Detta kan vara en effekt av en slags grupptryck, men det

kan också bero på att de man brukar cykla tillsammans med

har samma trafiksäkerhetsbeteende som en själv.

Bland vuxna cyklister tycks det också finnas vissa skill-

nader i inställning till hjälm bland cyklister i Nordenjäm-

fört med övriga iländer. I Storbritannien tycks bl.a. priset

på hjälmar upplevas som ett hinder för användning, något

sominte nämns bland vuxna cyklister i Norden. Naturligtvis

finns det hjälmar i t.eX. Sverige som är mycket dyra, men

i regel är prisvariationen stor vilket gör att det ofta också

finns kvalitetshj älmar till lägre priser. I Storbritannien

kanske de flesta vuxenhj älmar är av den mer exklusiva, och

därmed dyra sorten. En annan förklaring kan vara sämre

ekonomiska förutsättningar eller att man helt enkelt gör

andra ekonomiska prioriteringar.

Även i studier från USA finner man ibland att cykel-

hjälmar anses dyra, även om det inte är lika vanligt som i

studier från Storbritannien. Däremot visar Rodgers (1995)

att det är vanligt att vissa wxna cyklister i USA inte funderat

över om de skall skaffa hjälm eller inte, vilket återigen ger

stöd för resonemanget om kunskapsbrist som fördes

kring barn och ungdomars hj älmanvändning. I de nordiska
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studierna finner man inte motsvarande kunskapsbrist

bland vuxna cyklister. Likasåtycks det vara vanligare i USA

och Kanada att man även använder otillräcklig riskupp-

levelse som argument mot hjälmanvändningjämfört med

cyklister i t.ex. Sverige, där merparten av argumenten

snarare påminner om fåfänga . Huruvida vuxna cyklister

i Sverige är mer fåfänga än vuxna cyklister i USA framgår

inte av studierna, men kanske är svenskar mer trafik-

säkerhetsmedvetna och därför inte lika lätt använder risk-

faktorer som argument mot hj älmanvändning. Låg risk-

upplevelse förekommer visserligen även som argument i

de svenska studierna, men det är inte lika vanligt som det

tycks vara i USA.

Man kan alltså konstatera att det finns vissa skillnader

i cyklisters argumentation mot hj älmanvändning, dels mel-

lan barrvungdomar och vuxna, dels mellan nordiska och

utomnordiska cyklister. Men det dominerande intrycket av

de studier som refererats är trots allt att resultaten har mer

gemensamt än vad som skiljer dem åt. Oftast framförs flera

av nedanståendeargument:

0 Argument för hjälmanvändning

- Ökad säkerhet (vanligaste skälet för hjälmanvänd-

ning)
- Förebild för andra cyklister (gäller främst vuxna

cyklister)

- Tvång (från föräldrar eller pga. lagstiftning. Argu-

ment hos vissa barn/ungdomar)

- Positivt grupptryck (Använder hjälm för att andra

gör det. Argument hos vissa barn/ungdomar)

0 Argument emot hjälmanvändning

- Komfortproblem (för varmt, för kallt, obekvämt,

tungt, etc.)

- Utseendeproblem (fult, känns töntigt, löjligt, mesigt,

förstör frisyren, etc.)

- Praktiska problem (besvärligt att bära med sig eller

att förvara, etc.)

- Sociala faktorer (känns avvikande, inga andra använ-

der, vill inte bli retad, etc.)

- Riskfaktorer (låg riskupplevelse, cyklar försiktigt,

duktig cyklist, acceptabel risk, etc.)

- Övriga faktorer (stör frihetskänslan vid cykling,

ovana, glömska, dyrt, omedvetenhet)

Enligt listan ovan framgår att det finns betydligt fler

argument emot hjälmanvändning än vad det finns för.

Speciellt tydligt är det hos vuxna cyklister där man egent-

ligen endast finner två argument för användning, nämligen

ökad säkerhet eller att man vill vara en förebild för andra

cyklister.
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Ett problem med den argumentationsflora som presen-

terats ovan är att kunna värdera de olika argumenten mot

varandra. Utifrån många av de intervjustudier som gjorts

är det ofta svårt att uttala sig om vilket eller vilka skäl som

egentligen liggerbakom att man t.ex. inte använder hjälm.

De flesta studier som refererats till i sammanställningen

är inte genomförda på ett sådant sätt att de möjliggör någon

närmare analys av relationen mellan olika argument. Oftast

nöjer man sig med att fråga cyklister om varför man inte

använder cykelhjälm, för att sedan beskriva vilka skäl som

framförts och möjligtvis hur många som tycker si eller så.

Det är endast ett fåtal av studierna i sammanställningen som

utgått från någon uttalad teori om olika faktorers samband

med hjälmanvändning, och därefter testat teorin empiriskt.

I en av de refererade studierna undersöktes dock barns

hj älmanvändning utifrån Fishbein och Ajzen s Theory of

reasoned action (Otis et al., 1992). Studien visade bl.a.

att både barnens föreställningar kring hj älmanvändning

(varmt, besvärligt, fult, etc.) och deras upplevelse av

socialt tryck för att använda eller inte använda hjälm var

viktiga. Föreställningar kring hjälmanvändningen var dock

viktigast. Även frågor kring riskupplevelse vid cykling

fanns med i studien, men visade sig inte vara av någon

signifikant betydelse. Om studien enbart nöjt sig med att

beskriva olika argument för och emot hjälmanvändning

hade resultatet sannolikt givit en mindre nyanserad bild.

Det domminerande intrycket från litteratursamman-

ställningen är att vi nu ganska väl vet vilka typer av argument

som finns för och emot hj älmanvändning, såväl bland barn/

ungdomar som bland vuxna cyklister. Ett undantag gäller

dock yngre barn i Norden, där det inte gjorts så många

studier om vilka skäl de använder för eller emot hjälm-

användning. Det som däremot också saknas är fler studier

som på olika sätt analyserar hur olika argument förhåller

sig till varandra. Är vissa argument viktigare än andra, och

i så fall vilka? Om vi väl får kunskap om detta borde man

ha ett bättre underlag att utforma åtgärder för ökad cykel-

hj älmsanvändning.

Fortsatt forskning på området bör om möjligt inriktas

mot ett mer teoretiskt angreppssätt. Ett steg i denna rikt-

ning är det pågående projektet FIAT, som nämnts tidigare

och där föreliggande litteraturstudie ingår som en del. I

FIATär avsikten att applicera Theory of planned behavior

på vuxnas cykelhj älmsanvändning. En begränsad pilot-

studie som tidigare gjorts i projektet uppvisar svars-

mönsterhos en grupp hj älmanvändare och icke-användare

som tycks stämma ganska väl med den aktuella teorin

(Nolén, 1998a). Förutsättningarna för att teorin skall vara

applicerbar på vuxna cyklister i en kommande huvudstudie

bör därför vara goda.
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