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Förord
Den 1:a maj 1996 införde Motala kommun en lokal ”cykelhjälmslag”. VTI har
haft ett uppdrag att utvärdera Motalas ”hjälmlag”. Utvärderingen som helhet be-
står av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen gäller effekter
av ”lagen” på observerad hjälmanvändning och på attityder och föreställningar till
cykelhjälmar. Detta redovisas dock inte i denna rapport utan i andra dokument
(Nolén, 1998c; Nolén, 1999c). Föreliggande VTI-rapport är en slutredovisningen
av utvärderingens kvalitativa del som utgör en processbeskrivning av arbetet med
Motalas ”cykelhjälmslag”. Studien är retroaktiv och omfattar den verksamhet som
bedrivits under tidsperioden januari 1995 till juni 1998.

Den studie som redovisas här har finansierats av Vägverket och genomförts av
VTI i samarbete med Hälsouniversitetet i Linköping. Projektledare har varit
Sixten Nolén, VTI. Kontaktperson vid Vägverket har varit Per Gunnar Land.

Arbetet med Motalas ”cykelhjälmslag” har i huvudsak drivits av en referens-
grupp där nedanstående representanter medverkat under kortare eller längre perio-
der:

Bertil Thorén, kommunalråd, Motala kommun
Annika Dahlström, kommunalråd, Motala kommun
Pirjo Kovalainen, utredningssekreterare, Motala kommun
Magnus Larsson, trafikingenjör, Motala kommun
Gunilla Ragnarsson, trafikingenjör, Motala kommun
Viola Borg, sekr. tekniska nämnden och trafiksäkerhetsrådet, Motala kommun
Anita Alexandersson, trafiksäkerhetsinformatör, Motala kommun/NTF-Östergöt-
land
Kent Lindqvist, Hälsouniversitetet i Linköping
* Birgitta Sjöberg, Vägverket region sydöst
* Hans Sävenhed, Vägverket region sydöst
* Lothar Schelp, Folkhälsoinstitutet
* Sixten Nolén, VTI

De personer som markerats med asterisk (*) har i första hand deltagit i
referensgruppen med anledning av den utvärdering som kopplats till Motalas
”hjälmlag”.

Det är många personer som hjälpt till med att ta fram den information som an-
vänds som underlag i föreliggande studie. I detta sammanhang riktas dock ett
speciellt tack till Pirjo Kovalainen, Anita Alexandersson och Gunilla Ragnarsson.
Ett stort tack riktas också till alla personer som låtit sig intervjuas om arbetet med
”hjälmlagen” samt till personalen på Motalas kommunledningskontor som bl.a.
tillhandahållit ett arbetsrum som kunnat användas under datainsamlingen.

Slutligen riktas ett tack till Henrik Schelin, VTI, som varit opponent vid ett
granskningsseminarium samt till alla andra personer som lämnat synpunkter på
rapporten.

Linköping i februari 2001

Sixten Nolén Kent Lindqvist
Projektledare och författare Författare



VTI rapport 459

Innehållsförteckning Sid
Sammanfattning 6
Summary 10
1 Bakgrund 14
1.1 Skadeförebyggande arbete i Motala 15
1.1.1 Motalas arbete för ökad cykelhjälmsanvändning 16
2 Syfte 19
3 Metod 20
4 Resultat av delstudie 1 - Aktivitets- och aktörsanalys 22
4.1 Förarbete innan det politiska hjälmlagsbeslutet 22
4.2 Hur har arbetet med ”cykelhjälmslagen” organiserats? 25
4.2.1 Hur många enskilda aktörer har varit inblandade i arbetet? 32
4.3 Vilka aktiviteter har bedrivits med anknytning till

”hjälmlagen”? 35
4.3.1 Grundplanering 35
4.3.2 Politiska aktiviteter 36
4.3.3 Hjälmlagsinformation 37
4.3.4 Cykelhjälmsåtgärder 37
4.4 Massmediabevakning 44
4.5 Aktiviteter i förhållande till arbetets olika faser 44
4.6 Informationsspridning om Motalas cykelhjälmslag 46
4.6.1 Information inom Motala kommun 46
4.6.2 Information utanför Motala kommun 46
5 Resultat av delstudie 2 – Aktörsintervjuer 48
5.1 Övergripande beskrivning av intervjupersonerna 48
5.2 Uppfattning om ”hjälmlagens” målsättning och målgrupper 48
5.3 Uppfattning om ”hjälmlagens” effekter 50
5.4 Uppfattning om aktiviteter och åtgärder 52
5.5 Vad har fungerat bra respektive dåligt i

arbetet med ”hjälmlagen”? 53
5.6 Uppfattning om det politiska beslutet om lokal

hjälmlag i Motala 56
5.7 Övriga uppfattningar 57
6 Diskussion 59
6.1 Begränsningar 59
6.2 Resultatdiskussion 59
6.3 Slutsatser 63
7 Referenser 65



VTI rapport 459

Bilagor:
Bilaga 1: Intervjuguide
Bilaga 2: Stödbrev från Svenska hjälminitiativgruppen
Bilaga 3: Lokalt stödbrev
Bilaga 4: Broschyr med hjälmlagsinformation till elever och föräldrar
Bilaga 5: ”Cykelhjälmskontrakt” mellan elev-målsman-skola
Bilaga 6: Tidningsmedias bevakning av Motalas cykelhjälmslag
Bilaga 7: Beskrivning av planerade, men ej genomförda aktiviteter



VTI rapport 459 6

Lokal ”Cykelhjälmslag” i Motala. En processtudie

av Sixten Nolén och Kent Lindqvist
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  Linköping

Sammanfattning

Erfarenheter från ”cykelhjälmslagen” i Motala

Ett politiskt (ej juridiskt) hjälmlagsbeslut i Motala medförde ett stort mass-
mediaintresse, speciellt första halvåret efter lagens införande. Förmodligen
spelade beteckningen ”hjälmlag” en viktigt roll i sammanhanget.

En lokal cykelhjälmslag måste förankras väl hos relevanta målgrupper.
Det är viktigt med ”eldsjälar” som kan initiera och driva arbetet, men verk-
samheten får inte bli beroende av någon enskild person. Hela kommunens
hantering av cykelhjälmsfrågor bör samordnas med hjälmlagsarbetet. Konti-
nuerligt politiskt engagemang krävs. En plan bör upprättas för den politiska
uppföljningen av ”hjälmlagen”.

Om man med en lokal ”cykelhjälmslag” vill nå ökad hjälmanvändning
bland alla cyklister i kommunen, måste man från början även inrikta arbeta
mot vuxna cyklister.

För att kunna nå ökad cykelhjälmsanvändning på frivillig väg i Sverige behövs
mer kunskap om hur en sådan ökning skall åstadkommas. Ett sätt att nå ökad
kunskap är att utvärdera olika typer av lokala initiativ som kan förekomma i
enskilda kommuner och på så sätt förhoppningsvis kunna sprida goda erfarenheter
till övriga landet. Ett sådant lokalt cykelhjälmsinitiativ har genomförts i Motala
kommun, som för övrigt 1990 utnämndes till en Safe Community (en säker och
trygg kommun). Arbetet inom Safe Community handlar om att förebygga olycks-
fallsskador inom många olika områden, bl.a. hos oskyddade trafikanter. Som ett
led i detta arbete införde Motala en ”lokal cykelhjälmslag” den 1:a maj 1996.

Motalas ”cykelhjälmslag” är dock inte en lag i juridisk mening, eftersom en-
skilda kommuner inte får stifta egna lagar. Det skall ses som en politisk rekom-
mendation som behöver kompletteras med andra åtgärder, men där det politiska
beslutet utgör en bas som sedan kompletteras med informations- och utbildnings-
åtgärder för ökad hjälmanvändning. Däremot bör Motalas ”hjälmlag” ha mer
tyngd än en vanlig hjälmkampanj, eftersom den bygger på ett kommunalpolitiskt
beslut, vilket möjliggör användningen av politiska styrmedel och påtrycknings-
medel i arbetet.

Formellt sett omfattar ”hjälmlagen” endast yngre skolbarn (6–12 år) i Motala
vid cykling till och från skolan samt på fritiden. Primärt är målet att hjälman-
vändningen skall öka bland barn upp till 12 år, deras föräldrar samt lärare på låg-
och mellanstadiet. Ytterst är dock förhoppningen att de aktiviteter som sker inom
ramen för ”hjälmlagen” skall påverka samtliga cyklister i Motala och därmed på
sikt ge en generellt ökad hjälmanvändning.
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Utvärderingen av Motalas lokala ”cykelhjälmslag” består som helhet av en
kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen gäller bl.a. effekter av
”lagen” på cyklisters hjälmanvändning, men detta redovisas inte i denna rapport
utan i andra dokument. I föreliggande studie redovisas utvärderingens kvalitativa
del som utgör en retroaktiv processtudie av Motalas ”hjälmlag”. Det övergripande
syftet är att beskriva hur arbetet med ”lagen” bedrivits och redovisa erfarenheter
från inblandade personer. Två delstudier har genomförts där både datainsamling
och analys baseras på kvalitativ metodik. Delstudie 1 utgörs av en ”Aktivitets-
och aktörsanalys” baserad på i huvudsak skriftligt material. Delstudie 2 utgörs av
en ”Intervjustudie” baserad på åtta djupintervjuer med de aktörer som varit mest
inblandade i arbetet med Motalas ”hjälmlag”.

Resultaten visar i korthet följande:

Delstudie 1 – Aktivitets- och aktörsanalys:
Initiativet till Motalas lokala ”cykelhjälmslag” och den politiska förankringen
drevs i huvudsak av en person, nämligen den som 1995 var kommunalråd och
ordförande i Motalas Safe Community. Grundidén till ”hjälmlagen” uppstod bl.a.
genom de externa kontakter kommunalrådet fick genom Safe Community. Det
politiska beslutet att genomföra ”lagen” möttes inte av något större motstånd,
även om fyra politiker reserverade sig mot namnet ”lokal cykelhjälmslag”.

Frågor som rör trafiksäkerhet och cykelhjälmsanvändning hanterades under
studieperioden av olika enheter/funktioner inom Motalas organisation. Det huvud-
sakliga arbetet med ”cykelhjälmslagen” drevs av en separat ”referensgrupp”.
Övriga organisatoriska enheter har inte behandlat frågor kring ”hjälmlagen” i
någon större utsträckning bortsett från Motalas Safe Community, där det förts
vissa diskussioner om ”hjälmlagen” vad gäller arbetsformer, planerade åtgärder
och uppkomna problem. Politiska beslut eller aktiviteter rörande ”hjälmlagen” har
varit ganska få efter att lagbeslutet väl var fattat. Ett undantag var ett beslut hösten
1996 där skolorna uppmanades redovisa vilka åtgärder de vidtagit med anledning
av ”hjälmlagen”. Det är förvånande att inte ”lagen” behandlats mer kontinuerligt i
de politiska instanserna, eftersom arbetet med ”hjälmlagen” inte varit helt
problemfritt. Det har t.ex. förekommit brister i ”lagens” förankring gentemot
skolan. Vissa aktiviteter/åtgärder har inte heller kunnat genomföras som det var
tänkt, t.ex. cykelhjälmskontakten mellan elev-föräldrar-skola. En brist var också
att skolans personal inte mer aktivt deltagit i planering eller diskussion av åtgärder
eller uppkomna problem i hjälmlagsarbetet. Detta är förvånande då skolpersonal
formellt sett är direkt berörda av ”hjälmlagen”. Exempelvis fanns ingen
skolrepresentant i referensgruppen för hjälmlagsarbetet.

Många personer (134 st.) har varit mer eller mindre inblandade i arbetet med
Motalas ”cykelhjälmslag”. Drygt hälften av alla enskilda aktörer var kommun-
politiker från Motala, men nästan en tredjedel var externa personer som inte hade
Motala kommun som arbetsgivare. De flesta aktörer har deltagit antingen vid
politiska beslut som rör ”hjälmlagen” eller haft en rådgivande eller stödjande
funktion. Det löpande operativa arbetet med att planera och genomföra aktiviteter
med anledning av ”hjälmlagen” har skötts av 5–6 personer. Det operativa arbetet
har i huvudsak bedrivits utifrån ett handlingsprogram som var indelat i sex faser
(politisk förberedelse, planeringsfas, motivationsfas, arbetsfas, införandefas och
understödsfas). Inom ramen för handlingsprogrammet har genomförts sex typer av
aktiviteter (grundplanering, politiska aktiviteter, information om ”hjälmlagen”
samt cykelhjälmsåtgärder mot barn/skolelever, vuxna och allmänheten). Det har
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även förekommit vissa basaktiviteter utanför handlingsprogrammet, dvs. som
förekom även innan hjälmlagsbeslutet. Det gäller t.ex. subventionering av cykel-
hjälmar till kommunens alla 5-åringar, hjälminformation vid besök på
skolor/dagis samt vid pensionärsträffar. Alla aktiviteter som ursprungligt plane-
rades genomfördes dock inte av olika skäl. Speciellt under våren och hösten 1996
var det många planerade aktiviteter som inte genomfördes, vilket delvis kan bero
på att nyckelpersoner slutade i referensgruppen och den politiska turbulens som
följde av ”Motala skandalen”.

Motalas ”cykelhjälmslag” har fått relativt stor uppmärksamhet i massmedia
första halvåret efter lagens införande, framför allt i lokalpress. Bevakningen har
varit ”positiv” i den meningen att den varit beskrivande och informerande till sin
karaktär istället för kritisk och ifrågasättande. Motalas hjälmlag har även spridits
externt utanför kommunen, bl.a. via nationella och internationella konferenser och
via information på Internet.

Delstudie 2 – Intervjuer med aktörer:
Utifrån de intervjuer som genomförts framkom många synpunkter och ibland
också motsatta uppfattningar om samma saker. De flesta var dock positiva till
grundidén med Motalas lokala hjälmlag och tyckte att målsättning och målgrupper
var rätt. De flesta tror också att lagen haft effekt, i varje fall på vissa cyklistkate-
gorier. Många tyckte att vissa cykelhjälmsåtgärder saknades eller att man borde
arbetat mer med de åtgärder som genomfördes. De flesta är också positiva till idén
med ”cykelhjälmskontrakt”, men tycker inte att det fungerade i praktiken, bl.a.
beroende på dålig förankring gentemot skolan.

Intervjupersonerna var oftast nöjda med hur kommunikationen fungerat mellan
de aktörer som varit mest inblandade i arbetet. Man är även positiv till den stora
massmediabevakningen av Motalas hjälmlag och många upplever att lagen med-
fört ett ökat engagemang i kommunen för frågor kring trafiksäkerhet och
cykelhjälmar. Många har dock upplevt problem med arbetet. Tre huvudproblem
nämns, nämligen dålig förankring av ”hjälmlagen” (framför allt gentemot skolan),
otydlig ansvars- och rollfördelning kring vissa frågor samt att vissa nyckel-
personer slutat i kommunen under arbetets gång. Merparten av de intervjuade är
positiva till att det blev ett politiskt beslut om en ”lokal hjälmlag” och accepterar
också att namnet ”hjälmlag”. De flesta vill dock hellre se en omvänd förankrings-
process där förslaget först förankras till berörda och sedan avslutas med ett
politiskt beslut.

Slutsatser
Utifrån processtudien dras följande slutsatser:

• Det är viktigt med ”eldsjälar” som kan initiera och driva arbetet, men om
verksamheten blir för beroende av någon enskild person blir ”projektet” sår-
bart. Det är viktigt att efterföljare snabbt tar vid om nyckelpersoner slutar.

• En lokal cykelhjälmslag måste förankras väl hos relevanta målgrupper. Dessa
målgrupper bör också finnas representerade i en eventuell referensgrupp.

• Det måste finnas en tydlig ansvars- och rollfördelning i arbetet. En formell
projektledare bör utses.
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• Hela kommunens hantering av cykelhjälmsfrågor bör samordnas med hjälm-
lagsarbetet.

• Det är viktigt med ett kontinuerligt politiskt engagemang i arbetet. En plan bör
upprättas för hur den politiska uppföljningen av ”hjälmlagen” skall ske så att
åtgärder snabbt kan vidtas om problem uppstår.

• Om man med en lokal ”cykelhjälmslag” vill nå ökad hjälmanvändning bland
alla cyklister i kommunen, måste man från början även inrikta arbeta mot
vuxna cyklister.

• Det politiska hjälmlagsbeslutet i sig tycks vara viktigt för att påverka hjälm-
användningen. Det medförde bl.a. ett stort massmediaintresse, speciellt första
halvåret efter lagens införande. Förmodligen spelar namnet ”hjälmlag” en
viktigt roll i sammanhanget.

Avslutningsvis är det positivt att idén om en ”lokal cykelhjälmslag” kunnat testas
i verkligheten. Erfarenheterna från genomförda observationsstudier över hjälman-
vändningen i Motala, tyder visserligen inte på att Motalas ”cykelhjälmslag” är
någon ersättning till en nationell cykelhjälmslag (Nolén, 1998c; Nolén, 1999c).
Föreliggande processtudie visar däremot att idén med lokala cykelhjälmslagar bör
ha en god potential att varaktigt öka hjälmanvändningen i en kommun om bara
vissa problem kan undvikas och vissa aktiviteter intensifieras. Tidigare forskning
visar dessutom att lokala skadepreventiva program bör bedrivas långsiktigt (gärna
tio år eller mer) för att vara effektiva. Detta gäller förmodligen även arbetet med
en ”lokal cykelhjälmslag”.
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Local ”bicycle helmet law” in Motala. A process study

by Sixten Nolén and Kent Lindqvist
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95  Linköping, Sweden

Summary

Experiences from a "bicycle helmet law" in Motala

A political (not legal) bicycle helmet resolution in Motala attracted great
interest by the mass media, especially in the first six months after the law was
introduced. The name "helmet law" presumably played an important part in
this context.

A local “bicycle helmet law” must be firmly rooted among the relevant
target groups. It is important to have committed individuals who can initiate
and promote the work, but the work must not become dependent on any one
single person. The way all issues concerning bicycle helmets are handled in
the municipality should be co-ordinated with the “bicycle helmet law”.
Continuous political engagement is needed. A plan should be drawn up for
political follow-up of the "bicycle helmet law".

If the intention of a local "bicycle helmet law" is to increase the use of
bicycle helmets among all cyclists in the municipality, then work must right
from the beginning be addressed to adult cyclists also.

In order to increase bicycle helmet use in Sweden on a voluntary basis, more
knowledge is needed of how such an increase can be achieved. One way of
acquiring such knowledge is to evaluate different types of local initiative and,
hopefully, in this way disseminate good experiences to the rest of the country.
Such a local bicycle helmet initiative was taken in Motala Municipality. Motala
was designated a WHO Safe Community in 1990. Work within a Safe Com-
munity has the aim of preventing injuries in a number of different areas, for
instance among vulnerable road users. As part of this work, Motala introduced a
"local bicycle helmet law" on May 1, 1996.

However, the Motala "bicycle helmet law" is not a law in the legal sense, since
Swedish municipalities cannot enact their own laws. It is a political recommenda-
tion that must be supplemented with other measures; however, the political
resolution forms a basis to which information and educational measures for
increased bicycle helmet use can be added. But the Motala "helmet law" should
have greater impact than an ordinary helmet campaign, since it is based on a
municipal political resolution which makes it possible to use political instruments
and to exert different kinds of pressure in the work.

Formally, the "helmet law" applies only to younger school children (ages 6–12)
in Motala when they bicycle to and from school and during their leisure hours.
The primary objective is that helmet use should increase among children up to 12
years of age, their parents and teachers. The ultimate objective, however, is that
the activities, which occur within the framework of the "helmet law", will in-
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fluence all cyclists in Motala and will thus in the long-term result in a general
increase in the use of helmets.

Evaluation of the local "bicycle helmet law" in Motala consists of a qualitative
and quantitative part. The quantitative part relates to e.g. the effects of the "law"
on the use of helmets by cyclists, but this is presented not in this report but in
other documents. This study describes the qualitative part of the evaluation that
has the form of a retrospective process study of the Motala "helmet law". The
overriding objective is to describe how work on the "law" was carried out and to
present the experiences of the persons involved. Two sub studies were performed
in which both data collection and analysis are based on qualitative methodology.
Sub study 1 is an "Analysis of Activities and people involved" based on mainly
written material. Sub study 2 is an "Interview Study" based on eight in-depth
interviews with people who had had the greatest involvement with the Motala
"helmet law".

The results are briefly described below.

Sub study 1 – Analysis of activities and people involved
The initiative for the Motala local "bicycle helmet law" and its political
endorsement was mainly taken by one person, who in 1995 was municipal com-
missioner and chairman of Motala Safe Community. The basic idea for the
"helmet law" evolved through the external contacts this commissioner established
through the Safe Community. The political resolution to implement the "law" did
not meet any major resistance, even though four politicians made reservations in
connection with the name "local bicycle helmet law".

Issues to do with traffic safety and the use of bicycle helmets were dealt with
during the study period by different units/functions in the Motala organisation.
The main work on the "bicycle helmet law" was performed by a separate "refe-
rence group". Other organisational units took no major part in dealing with issues
concerning the "helmet law", apart from Motala Safe Community where there
were discussions of the "helmet law" concerning working procedures, planned
measures and the problems encountered. There were relatively few political
decisions or activities concerning the "helmet law" once the legal resolution had
been passed. One exception was a decision in the autumn of 1996 in which
schools were asked to describe what measures they had taken in connection with
the "helmet law". It is surprising that the "law" was not dealt with more conti-
nuously by the political institutions since work on the "law" had not been without
problems. The "law" was e.g. not firmly rooted in schools, and certain activi-
ties/measures could not be implemented as had been intended, for instance the
“bicycle helmet contract” between the pupil-parent-school. One example of short-
comings was that school staff did not take a more active part in planning or
discussing the measures or the problems met with in the work on the helmet law.
This is surprising since, in formal terms, the “helmet law” directly affects school
staffs. For instance, there was no school representative in the reference group.

Many people (134) were more or less involved in the work on the Motala
"bicycle helmet law". More than half of all people involved were municipal
politicians from Motala, but almost one third were external people who did not
have Motala Municipality as their employer. Most of the people involved had
participated either in political decisions regarding the "helmet law" or had a
consultative or supportive function. 5–6 people performed the continuous opera-
tional work on planning and implementing activities in connection with the
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“helmet law”. The operational work was mainly carried out with reference to an
action plan that was divided into six phases (political preparation, planning phase,
motivational phase, working phase, introductory phase and supportive phase).
Within the framework of the action plan, six types of activities were carried out
(basic planning, political activities, information concerning the "helmet law" and
activities to increase helmet use among children/schoolchildren, adults and the
public at large). There were also some basic activities outside the action plan, i.e.
those that occurred prior to the helmet law resolution. Examples are subsidies for
bicycle helmets for all 5-year-old children in the municipality, information
concerning helmets on visits to schools/nursery schools and in meetings with
retired people. However, for different reasons, all the activities that had been
planned were not carried out. Especially during the spring and autumn of 1996
there were many planned activities that were not carried out, which may be partly
due to the loss of key persons from the reference group and the political turbu-
lence that followed the "Motala scandal".

During the first six months after its introduction, the "bicycle helmet law"
attracted relatively great attention in the mass media, primarily in the local press.
Reporting was "favourable" in that it was descriptive and informative instead of
critical and questioning. The Motala “helmet law” had also received attention out-
side the municipality, for instance via national and international conferences and
information on the Internet.

Sub study 2 – Interviews with people involved
The interviews that were carried out provided many points of view and sometimes
also contrary opinions concerning the same issues. Most were however positive to
the basic idea of the Motala local “helmet law”, and considered that the aims and
target groups were correct. Most also think that the law increased helmet use, in
any case for certain categories of cyclists. Many considered that certain bicycle
helmet measures had not been taken or that more work ought to have been done
on the measures that had been implemented. Most people are however positive
about the idea of the "bicycle helmet contract", but do not think that it worked as
well as planned, one of the reasons being that it was not firmly rooted in the
schools.

In most cases, the persons interviewed were pleased about the communication
between the people most involved in the work. They are also positive about the
extensive mass media reporting of the Motala helmet law, and many believe that
the law resulted in increased involvement in the municipality in issues regarding
traffic safety and bicycle helmets. Many had however experienced difficulties in
the work. Three main problems were mentioned, poor endorsement of the "helmet
law" (mainly in the schools), lack of clarity regarding responsibilities and roles in
relation to certain issues, and the fact that certain key persons left the municipality
during the work. The majority of those interviewed have a positive attitude to-
wards the political resolution concerning a local "helmet law" and also accept the
name "helmet law". Most would however prefer to see a reverse process in which
the endorsement of people involved was first obtained and the political decision
taken afterwards.
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Conclusions
The following conclusions are drawn from this process study:

• It is important to have committed individuals who can initiate and promote the
work, but if the work depend too much on any single person, the "project" be-
comes vulnerable. It is essential that somebody quickly take over if a key
person leaves.

• A local bicycle helmet law must be firmly rooted among the relevant target
groups. These target groups should also be represented in a reference group.

• Responsibilities and roles in the work must be clear. A project leader should
be formally appointed.

• Handling of bicycle helmet issues within the whole municipality should be co-
ordinated with the work on the helmet law.

• Continuous political engagement in the work is essential. A plan should be
drawn up for political follow-up of the “helmet law”, so that action can be
quickly taken if problems arise.

• If the intention of a local "bicycle helmet law" is to increase the use of bicycle
helmets among all cyclists in the municipality, then work must right from the
beginning be addressed to adult cyclists also.

• It would appear that the political helmet law resolution as such was important
in influencing the use of bicycle helmets. It gave rise to great interest by the
mass media, especially during the first six months after the introduction of the
law. The name "helmet law" presumably plays a great part in this context.

In conclusion, it is positive that the idea of a "local bicycle helmet law" could be
tested under actual conditions. The experiences gained from observation studies
of the use of helmets in Motala do not suggest that the Motala "helmet law" is a
substitute for a national bicycle helmet law (Nolén 1998c; Nolén 1999c). This
process study demonstrates, however, that the idea of a local bicycle “helmet law”
should have good potential to give a more durable effect on helmet use in a muni-
cipality, provided that certain problems that had arisen can be avoided and certain
activities intensified. Previous research also shows that local injury prevention
program’s should have a long-term aim (preferably ten years or longer) to be
effective. This presumably also applies to the implementation of a "local bicycle
helmet law".
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1 Bakgrund
Cyklister har en högre skaderisk i trafiken jämfört med t.ex. bilförare. För en cyk-
list är risken att dödas 5–7 gånger högre än för en bilförare per färdad km
(SIKA/SCB, 1998; 1999). Man kan visserligen diskutera relevansen i statistiska
jämförelser av detta slaget, men oavsett hur en sådan diskussion skulle sluta är det
ett faktum att allför många cyklister dödas och skadas i trafiken varje år. De
senaste åren har det årligen omkommit ett 50-tal cyklister i Sverige (SIKA/SCB,
1999). Antal skadade cyklister måste uppskattas genom att först kompensera för
det borfall som finns i den polisrapporterade statistiken. En försiktig uppskattning
blir då att minst 20 000 cyklister skadas varje år i Sverige, men förmodligen är det
ännu fler (Nolén, 1998b). Skador hos cyklister utgör alltså ett betydande trafik-
säkerhetsproblem i Sverige, men att avråda från cykling vore fel eftersom det har
många fördelar. Cykling är ett billigt och miljövänligt transportmedel som dess-
utom ger nyttig motion.

Cyklisters trafiksäkerhet bör kunna förbättras på olika sätt, t.ex. genom trafik-
miljöåtgärder som ökad separering från motorfordonstrafik eller sänkt hastig-
hetsgräns till 30 km/h där cyklister och bilister samsas. Ytterligare en lämplig åt-
gärd är att få cyklister att använda cykelhjälm. Cykelhjälm skyddar visserligen en-
bart mot skallskador, men just skallskador är vanligt hos cyklister. Uppemot var
tredje cyklist som skadas drabbas av skallskada (Björnstig & Näslund, 1984;
Björnstig, Öström, Eriksson & Sonntag-Öström, 1992; Danielsson, 1987; Sacks,
Holmgreen, Smith & Sosin, 1991). Skadereducerande effekter av cykelhjälmsan-
vändning är också väl dokumenterad inom vetenskaplig litteratur och reduktionen
av skallskador hamnar i de flesta studier inom intervallet 45–85% (Dorsch,
Woodward & Somers, 1987; Henderson, 1995; Rivara, Thompson, Patterson &
Thompson, 1998; Thompson, Rivara & Thompson, 1996). Ökad hjälmanvändning
är inte bara viktigt för barn. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det t.ex. viktigt att
hjälmanvändningen även ökar hos vuxna cyklister i Sverige. Det beror dels på att
många vuxna fortfarande inte använder hjälm, dels på de cyklar mer i trafik-
miljöer än vad barn gör. Av de skallskador som varje år drabbar cyklister återfinns
de flesta hos vuxna. Det bör alltså finnas en stor potential att minska antal skall-
skadade cyklister genom ökad hjälmanvändning såväl hos barn som vuxna
(Nolén, 1998b).

I Sverige är det ännu ganska få cyklister som använder hjälm, även om använd-
ningen generellt sett har ökat under 1990-talet (Lindahl, 1999; Nolén, 1999b).
Genomsnittlig cykelhjälmsanvändning i Sverige kan 1999 uppskattas till mellan
15 och 20%, även om användningen varierar med cyklisternas ålder. Barns hjälm-
användning är högre än vuxnas som ligger mellan 10 och 15%. Hjälmanvänd-
ningen bland barn kan dock öka ytterligare. Enligt VTI:s observationsstudier har
hjälmanvändningen de senaste åren pendlat omkring 50–60%, dels hos yngre barn
(-10 år) som cyklar på fritiden och dels hos barn (6/7–12 år) som cyklar till skolan
(Nolén, 1999a).

Säker cykling och ökad cykelhjälmsanvändning är ett prioriterat område inom
svenskt trafiksäkerhetsarbete (Vägverket, 2000). Det officiella målet enligt det
nationella trafiksäkerhetsprogrammet är att nå en genomsnittlig cykelhjälmsan-
vändning på 80% (Vägverket, Rikspolisstyrelsen & Kommunförbundet, 1994). I
ett internationellt perspektiv har så pass hög genomsnittlig hjälmanvändning
enbart uppnåtts med hjälp av obligatorisk hjälmanvändning för cyklister. Natio-
nellt övergripande cykelhjälmlag finns i Australien och Nya Zeeland, där också
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observationsmätningar uppvisat 80–90% användning (Finch, Newstead, Cameron
& Vulcan, 1993a; Nolén, 1998a; Povey & Frith, 1999; Scuffham & Langley,
1997).

Även i ett bredare folkhälsoperspektiv framförs ökad cykelhjälmsanvändning
som en viktig åtgärd för att minska antal skador i Sverige. Nationella folkhälso-
kommittén ansåg i ett delbetänkande att man i bör diskutera två alternativ åtgärder
för ökad cykelhjälmsanvändning, dels frivilliga påverkansåtgärder, dels lagstift-
ningsåtgärder (SOU, 1999). I Sverige fördes framför allt under 1997 en politisk
diskussion om införandet av en nationell cykelhjälmslag, där det visserligen
konstaterades att en hjälmlag krävs för att uppnå en hög hjälmanvändning, men att
tiden för detta inte är mogen förrän den frivilliga användningen ökat till minst
35% (Kommunikationsdepartementet, 1997). För att uppnå ökad frivillig hjälm-
användning hos cyklister i Sverige behövs mer kunskap om hur en sådan ökning
skall åstadkommas. Ett sätt att nå ökad kunskap är att utvärdera olika typer av
lokala initiativ som kan förekomma i enskilda kommuner och på så sätt förhopp-
ningsvis kunna sprida goda erfarenheter till övriga landet. Ett sådant lokalt cykel-
hjälmsinitiativ har genomförts i Motala kommun som sedan början av 1990-talet
bedrivit ett skadeförebyggande arbete inom ramen för konceptet ”En säker och
trygg kommun”. Som ett led i detta arbete införde kommunen 1996 en lokal
”cykelhjälmslag”. Motalas ”cykelhjälmslag” är dock ingen lag i juridisk be-
märkelse och skall därför i grunden ses som ett försök att öka hjälmanvändningen
på frivillig väg.

1.1 Skadeförebyggande arbete i Motala
Motala ligger vid norra Vätterns strand i Östergötland och har c:a 43 000 in-
vånare. Det skadeförebyggande arbetet i Motala är starkt förknippat med att kom-
munen sedan 1990 är en s.k. Safe Community. Det är WHO (World Health
Organisation) som utnämner Safe Communities. Den svenska benämningen är en
”säker och trygg kommun” och innebär bl.a. att man i samverkan med lokala ak-
törer som t.ex. hälso- och sjukvården, lokala föreningar och organisationer,
arbetar för att förebygga olycksfallsskador inom kommunen (Motala Kommun,
1997a; Motala Kommun, 1997b).

Historiskt sett började det skadeförebyggande arbetet i Motala redan 1983 då
det s.k. ”Olycksfallsprojektet” startade (Motala Kommun, 1997a). Detta projekt
pågick till 1989 och innebar bl.a. att man startade upp en skaderegistrering vid
sjukhuset och vårdcentralerna i Motala kommun. Under denna registrering konsta-
teras höga skadetal vilket ledde fram till att man inom Landstinget beslutade om
att starta ett skadeförebyggande program inom områdena barn, trafik, äldre, idrott
och arbete och kopplade också en vetenskaplig utvärdering till arbetet. Land-
stinget tillsatte sedan olika arbetsgrupper där både de själva och kommunen fanns
representerad och detta ledde så småningom fram till bildandet av olika s.k. säker-
hetsråd. Först bildades Barnsäkerhetsrådet 1988 medan det dröjde till 1994 innan
Trafiksäkerhetsrådet bildades1. Landstinget antog 1989 ett folkhälsoprogram för
Östergölands län med Motala som förebild vad gäller skadeprevention.

När Motala 1990 utnämndes till en Safe Community fanns två tidigare utnäm-
ningar i Sverige och fyra i hela världen. Numera finns ett 10-tal kommuner i

                                                
1 Samma år utgavs för övrigt det Nationella trafiksäkerhetsprogrammet av Vägverket,
Kommunförbundet och Polisen.
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Sverige och över 50 i världen som ingår i ett snabbt växande internationellt nät-
verk av Safe Communities (Karolinska institutet, 1999). Motalas skadeförebygg-
ande arbete är integrerat i den ordinarie kommunala verksamheten och har en
stark politisk förankring. Arbetet samordnas sedan 1993 i en ledningsgrupp med
en politiker som ordförande. I ledningsgruppen ingår representanter för fem säker-
hetsråd som i sin tur leds av ordföranden från Motalas olika politiska nämnder. De
fem säkerhetsråden är: Barnsäkerhetsrådet, Trafiksäkerhetsrådet, Idrottssäker-
hetsrådet, Äldresäkerhetsrådet samt Arbetssäkerhetsrådet (Motala Kommun,
1997a).

Utöver det interna skadeförebyggande arbetet i Motala innebar också utnäm-
ningen till en Safe Community ett erfarenhetsutbyte med andra orter inom det
skadeförebyggande arbetsområdet, såväl nationellt som internationellt. Motala
blev t.ex. 1990 medlem i den s.k. ”Svenska Aktionsgruppen för säkra och trygga
kommuner ” som verkar på nationell nivå. Likaså fick Motala 1991 bl.a. besök av
ett internationellt s.k. reseseminarium med deltagare från olika länder, bl.a.
Australien där man vid den tiden infört obligatorisk cykelhjälmsanvändning i flera
territorier (delstater).

1.1.1 Motalas arbete för ökad cykelhjälmsanvändning
1.1.1.1 Lokal ”cykelhjälmslag”
Arbetet inom Safe Community handlar om att förebygga olycksfallsskador inom
många olika områden, där trafikskador utgör en del. Som ett led i detta arbete har
Motala infört en ”lokal cykelhjälmslag” för alla låg- och mellanstadieelever2 i
kommunen. ”Hjälmlagen” infördes den 1:a maj 1996 efter ett beslut av Motalas
kommunfullmäktige och gäller tills vidare (Motala Kommun, 1995).

Formellt sett omfattar ”hjälmlagen” endast yngre skolbarn (6–12 år) i Motala
vid cykling till och från skolan samt på fritiden. Primärt är tanken att hjälman-
vändningen skall öka bland barn upp till 12 år, deras föräldrar samt lärare på låg-
och mellanstadiet. Grundtanken är dock att den formellt valda målgruppen skall
generera cykelhjälmsaktiviteter som även påverkar vuxna cyklister. Motalas
”hjälmlag” gäller alltså inte bara barns hjälmanvändning, utan förhoppningen är
att påverka samtliga cyklister i Motala och därmed på sikt ge en generellt ökad
hjälmanvändning.

Enskilda kommuner kan inte stifta egna lagar och därför är ”cykelhjälmslagen”
i Motala inte heller någon lag i juridisk mening, utan en politisk rekommendation
som behöver kompletteras med andra åtgärder. Tanken är att fullmäktigebeslutet
skall utgöra en bas som sedan kompletteras med informations- och utbildnings-
åtgärder för ökad hjälmanvändning. Motalas ”lag” skall, namnet till trots, ses som
ett försök att öka den frivilliga hjälmanvändningen. Däremot bör Motalas ”hjälm-
lag” ha mer tyngd än en vanlig hjälmkampanj eftersom den bygger på ett kom-
munalpolitiskt beslut, vilket möjliggör användningen av politiska styrmedel och
påtryckningsmedel i arbetet för ökad hjälmanvändning i Motala. Erfarenheterna
från försöket i Motala kan också komma att användas i en eventuell framtida
diskussion om införandet av ett nationellt hjälmobligatorium för cyklister.

Effekterna av Motalas hjälmlag på cyklisters hjälmanvändning har också ut-
värderats genom årliga observationsmätningar 1995–1998 (Nolén, 1998c; Nolén,
                                                
2 Den traditionella stadieindelningen i låg-, mellan- och högstadium finns i regel inte kvar idag,
men för enkelhetens skull används ändå dessa termer i redovisningen. Men låg-/mellanstadiet
menas elever i grundskolans klass 1–6, dvs. barn 6–12 år.
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1999c). Resultatet av den mätning som utfördes c:a sex månader efter det att lagen
införts visar på en ökning av yngre skolbarns hjälmanvändning, från 65% till
76%. De efterföljande mätningarna visar dock att användningen minskat igen och
låg 1998 strax under ursprungsnivån. Resultaten bland cyklister på allmänna
cykelstråk i Motala, där merparten utgörs av vuxna cyklister, visar också att
hjälmanvändningen ökat mellan 1995 och 1996. Användningen fördubblades från
6% till 12% mellan de första mätningarna, men har sedan legat kvar på den nivån
1997 och 1998. Effektutvärderingen av Motalas cykelhjälmslag tyder på en posi-
tiv effekt av ”lagen” första året för både skolbarn och cyklister på allmänna cykel-
stråk. För skolbarn minskade däremot användningen igen andra och tredje året. På
allmänna cykelstråk, speciellt för vuxna cyklister, ligger användningen visserligen
kvar på en förhöjd nivå även efter några år, men det var fortfarande c:a 90% som
inte använde hjälm på Motalas cykelstråk 1998.

Föreliggande studie handlar inte om att utvärdera eventuella effekter av
Motalas cykelhjälmslag utan istället om hur arbetet med ”hjälmlagen” bedrivits
och vad som egentligen gjorts i syfte att öka hjälmanvändningen. Men i Motala
har man även före ”cykelhjälmslagen” genomfört aktiviteter för ökad cykel-
hjälmsanvändning inom ramen för det skadeförebyggande arbetet.

1.1.1.2 Cykelhjälmsaktiviteter innan ”cykelhjälmslagen”
Själva planeringsarbetet kring Motalas lokala cykelhjälmslag startade redan i
början av 1995, vilket också är startpunkten på den tidsperiod som föreliggande
processtudie omfattar. Av datamaterialen i processtudien framgår dock också att
man i Motala arbetat med att försöka öka cykelhjälmsanvändningen även före
1995. Det är framför allt tre saker som bör nämnas.

5-årshjälmar
I över tio år har föräldrar i Motala haft möjlighet att köpa subventionerade cykel-
hjälmar till 5-åringar. Erbjudandet startade 1988 och har genomförts varje år
sedan dess, dvs.. även efter införandet av ”hjälmlagen”. Kommunen svarar för in-
köp av cykelhjälmarna och alla föräldrar till 5-åringar erbjuds köpa en hjälm till
kraftigt subventionerat pris varje vår inför den kommande cykelsäsongen. An-
svaret för genomförandet av ”5-årshjälmarna” ligger på det som tidigare kallades
Tekniska nämnden3 i Motala och som också ansvarade för kommunens trafik-
säkerhetsarbete.

Tanken bakom att just erbjuda kommunens 5-åringar cykelhjälmar är att många
barn börjar cykla i den åldern. Utnyttjandegraden av hjälmerbjudandet har oftast
varierat mellan 70% och 85%.

Cykelhjälmskampanjer
Under våren 1990 genomförde Motalas Barnsäkerhetsråd en cykelhjälmskampanj
med framför allt personalen inom kommunen och landstinget som målgrupp.
Innehållet i kampanjen bestod främst av subventioner och utdelning av cykel-
hjälmar till vuxna. Budskapet i kampanjen var att minska risken för skallskador
samt att föregå med gott exempel och vara förebild för barn. Totalt fördelades c:a
800 cykelhjälmar på detta sätt under 1990. (Därtill fördelades samma år c:a 450
hjälmar till 5-åringar).
                                                
3 Motala kommun har omorganiserats efter att studien genomfördes. Tekniska nämnden motsvaras
idag av en Teknisk styrelse.
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På nationaldagen den 6:e juni 1994 inleddes ytterligare en hjälmkampanj med
syftet att öka hjälmanvändningen hos alla cyklister i Motala, men med speciell
tonvikt på vuxna cyklister. Kampanjen drevs av Motala kommun i samarbete med
Motala tidning, TV-Östergötland och Vätternrundan. Kampanjinnehållet bestod
bl.a. av rabatterade cykelhjälmar och hjälminformation i lokaltidningen och på
renhållningsfordon. Det lottades också ut vissa hjälmar via Motala tidning där
läsare kunde ge bort en hjälm till någon de var ”rädda om”.

Trafiksäkerhetsinformatör
Under 1994 fanns en trafiksäkerhetsinformatör knuten till Motala på deltid som
bl.a. arbetade med att ge trafiksäkerhetsinformation till barn på daghem, förskolor
och låg- och mellanstadieskolor. En del av informationen rör cykelhjälmar. Under
året besökte informatören flera daghem, fritids och skolor samt arbetade med ad-
ministration av 5-årshjälmarna och genomförandet av en trafiksäkerhetsdag.

Trafiksäkerhetsinformatören har fortsatt vara knuten till Motala och har som
sådan bl.a. varit en central person i det arbete som fr.o.m. 1995 utförts i samband
med ”cykelhjälmslagens” planering och genomförande.
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2 Syfte
Föreliggande studie avser genomförandet av en kvalitativ processtudie av Motalas
”lokala cykelhjälmslag”. Processtudien är retroaktiv eftersom studien planerats
och också genomförts 2–3 år efter att ”hjälmlagen” infördes i Motala. Som nämn-
des i förordet har Motalas ”hjälmlag” även utvärderats genom kvantitativa mät-
ningar av bl.a. cyklisters hjälmanvändning (Nolén, 1998c; Nolén, 1999c). Tanken
är att den här redovisade processtudien skall utgöra ett komplement till utfallet av
den kvantitativa utvärderingen, t.ex. genom att ge ökade möjligheter att tolka upp-
komna resultat. Förhoppningsvis kan resultatet också användas som underlag i
planering och genomförande av eventuella liknande framtida lokala initiativ
genom att ge tips och råd om vad man skall göra eller undvika.

Processtudiens övergripande syfte är att beskriva hur arbetet med lagen be-
drivits och redovisa erfarenheter från inblandade personer. Det övergripande
syftet rymmer dock olika frågeställningar som behandlas i två separata delstudier.

• Delstudie 1 – Aktivitets- och aktörsanalys:
Beskriva och analysera det arbete och de aktiviteter som förekommit vid
såväl initieringen som implementeringen av ”cykelhjälmslagen” i Motala.
Följande belyses:
- Politiskt förarbete.
- Aktörer, Arbetsformer och ansvarsfördelning
- Aktiviteter/åtgärder som förekommit för ökad hjälmanvändning
- Informations- och utbildningsmaterial som utnyttjats
- Jämförelse mellan planerade och genomförda åtgärder
- Hur ”lagen” uppmärksammats av massmedia.

• Delstudie 2 – Intervjuer med aktörer:
Beskriva och analysera uppfattningar och erfarenheter hos inblandade
aktörer om hur arbetet med ”cykelhjälmslagen” fungerat. Följande belyses:
- Uppfattningar om hjälmlagsbeslutet, dess målsättning och syfte
- Uppfattningar om ”lagens” effekter
- Uppfattning om planerade och genomförda aktiviteter
- Uppfattning om vad som har fungerat bra respektive dåligt.
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3 Metod
Enligt Allwood (1997) är det ofta både ointressant och missvisande att skilja
mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Det tycks inte heller finnas någon
entydig och enkel definition av begreppen utan de betyder ofta olika saker för
olika forskare, i synnerhet inom olika discipliner (Starrin & Svensson, 1994).
Metodiken i föreliggande studie har ändå valts att betraktas som kvalitativ
eftersom resultaten i huvudsak baseras på klassificeringar av data från antingen
skriftligt material eller samtal och intervjuer med personer som arbetat med
”hjälmlagen”. Inga statistiska tester eller sambandsberäkningar har heller gjorts.

Föreliggande studie har valts att benämnas processtudie eftersom tonvikten
ligger på att beskriva hur arbetet med Motalas cykelhjälmslag bedrivits samt hur
olika inblandade personer upplever arbetet. Den lokala ”cykelhjälmslagen” i
Motala kan också betraktas som ett lokalt demonstrationsprojekt där vunna er-
farenheter förhoppningsvis kan spridas till andra delar av landet. Enligt Patton
(1990) är processtudier speciellt lämpade för att utvärdera demonstrationsprojekt.

Motalas cykelhjälmslag infördes 1:a maj 1996, men det vore inte speciellt
meningsfullt att enbart studera vad som hände den dagen, eftersom arbetet med
”hjälmlagen” förekom både före och efter själva införandet. Den studieperiod som
valts är 1995-01-01 till 1998-06-30. Denna tidsperiod täcker in den politiska ini-
tieringsfasen, de mest intensiva delarna av implementeringsfasen samt en åter-
kopplingsfas av resultat från effektutvärderingen. Datainsamlingen om den en
aktuella studieperioden har genomförts i efterhand, i huvudsak under 1999.

Valet av datainsamlingsmetod är anpassat efter syftet i processtudiens två del-
studier (se avsnitt 2). Två huvudmetoder har använts, dels analys av skriftligt
material, dels djupintervjuer med direkt berörda aktörer. Metodiken i respektive
delstudie beskrivs närmare nedan.

Delstudie 1 – Aktivitets- och aktörsanalys
I delstudien beskrivs hur arbetet med Motalas cykelhjälmslag bedrivits, vilka akti-
viteter/åtgärder som genomförts samt vilka typer av aktörer som varit involverade.
Datainsamling utgörs i huvudsak av en sammanställning och analys av skriftligt
material som varit tillgängligt från arbetet med ”Motala-lagen”, t.ex. brev och
skriftlig kommunikation, mötesprotokoll, arbetsanteckningar, informations- och
utbildningsmaterial, tidningsartiklar, etc. Vad gäller sammanträdesprotokoll har
sådana funnits tillgängliga från politiska instanser som har att verkställa och följa
upp hjälmlagsbeslutet, från Safe Community’s ledningsgrupp och säkerhetsråd,
från samverkansgruppen för trafiksäkerhet samt från den referensgrupp som arbe-
tat med ”cykelhjälmslagen”. När det gäller enskilda aktörer avses deltagare i
”hjälmlagens” referensgrupp samt personer som deltagit vid protokollförda sam-
manträden där ”lagen” behandlats i form av beslut eller diskussion kring strate-
gier, problem, åtgärder. Som aktörer räknas också personer som undertecknat
någon form av stöddokument relaterat till ”hjälmlagen”.

Merparten av det skriftliga materialet har tillhandahållits från kommunens
utredningssekreterare, trafikingenjör, trafiksäkerhetsinformatör samt via kom-
munens registratur. En central person i detta sammanhang är utredningssekre-
teraren som under studieperioden dels varit sekreterare i Safe Community’s led-
ningsgrupp, dels fungerat som sekreterare i referensgruppen för ”hjälmlagen”.
Denna person har bl.a. haft i uppgift att skriva minnesanteckningar från referens-
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gruppens möten samt att dokumentera hjälmlagsarbetet genom fortlöpande upp-
dateringar av gruppens handlingsprogram.

Viss datainsamling har också skett indirekt genom information som erhållits
vid de intervjuer som också genomförts (se delstudie 2 nedan). Kontinuerliga
samtal har också skett med centrala aktörer i hjälmlagsarbetet, framför allt de som
nämnts ovan.

I processtudien ges ingen detaljerad källhänvisning till allt material som an-
vänts i analysen. Däremot återges ibland delar av det skriftliga materialet i re-
sultatredovisningen eller i bilagor då detta bedömts vara relevant.

Den datainsamling som gjorts i delstudie 1 bedöms vara tillräckligt heltäckande
för att kunna ge en rättvisande bild över hur hjälmlagsarbetet bedrivits. Grunden
för denna bedömning är dels att det under den aktuella studieperioden skett en
kontinuerlig dokumentation av hjälmlagsarbetet, dels att båda författarna till
denna rapport själva deltagit vid de flesta referensgruppsmöten.

Delstudie 2 – Intervjuer med aktörer
I delstudien beskrivs uppfattningar och erfarenheter hos de aktörer som varit när-
mast involverade i hjälmlagsarbetet. Datainsamlingen består av djupintervjuer
med 8 personer (fyra män och fyra kvinnor) av de som varit deltagare i referens-
gruppen för ”cykelhjälmslagen”. Urvalet är inte slumpmässigt utan består av de
personer som bedömts varit mest aktivt involverade i planeringen av och det
operativa arbetet med Motalas ”cykelhjälmslag” under den aktuella studieperio-
den. Intervjupersonernas funktion och typ av delaktighet i hjälmlagsarbetet har
varierat, vilket närmare redovisas i avsnitt 5.1.

De flesta intervjuer pågick i 1–2 timmar och har spelats in på band med respon-
dentens godkännande. Samtliga intervjuer har genomförts via personliga möten
mellan intervjuare och respondent och har genomförts under så lugna förhållanden
som möjligt, utan tidspress eller andra personers närvaro. Underlaget till intervjun
var en s.k. intervjuguide bestående av 12 frågor utan fasta svarsalternativ (se
bilaga 1). I anslutning till varje fråga fanns också angivet nyckelord som stöd för
eventuella följdfrågor.

Efter att intervjusvaren renskrivits gjordes en förteckning över samtliga en-
skilda uppfattningar som framkommit. Därefter gjordes en kvalitativ analys av
svaren genom att klassa olika åsikter/uppfattningar i mer eller mindre övergrip-
ande kategorier. De uppfattningar som bedömdes vara varianter på samma typ av
svar bildade en kategori. Flera kategorier av samma typ kunde sedan bilda en ny
övergripande kategori, etc. Svaret från en viss intervjuperson kan dock klassas i
mer än en kategori eftersom svaret kan omfatta flera olika uppfattningar.
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4 Resultat av delstudie 1 – Aktivitets- och aktörs-
analys

I detta avsnitt redovisas resultat som gäller processtudiens första delsyfte, dvs. hur
arbetet med Motalas cykelhjälmslag bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts,
vilka aktörer som varit inblandade, etc. I resultatavsnittet används ibland förkort-
ningar på t.ex. organisatoriska enheter i Motala kommun. Förkortningarna för-
klaras oftast första gången de förekommer i den löpande texten, men förklaringar
redovisas även i tabellen nedan.

Tabell 1  Förkortningar som förekommer i resultatredovisningen av delstudie 1.

Förkortning Förklaring
ASR Arbetssäkerhetsråd
BNK Beställarnämndskansli
BSR Barnsäkerhetsråd
BUN Barn- och utbildningsnämnd
CAK Centrala arbetsmiljökommitté
ISR Idrottssäkerhetsråd
KF Kommunfullmäktige
KLK Kommunledningskontor
KR Kommunalråd i Motala (initiativtagare till ”cykelhjälmslagen”)
KS Kommunstyrelse
KSVU Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
NTF Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
SC Safe Community (”en säker och trygg kommun”)
TN Teknisk nämnd
TSR Trafiksäkerhetsrådet
VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut
ÄSR Äldresäkerhetsråd
Övr. Övriga nämnder/områden

4.1 Förarbete innan det politiska hjälmlagsbeslutet
Den period som processtudien omfattar startar 1:a januari 1995 och det är också
då det första dokumentet hittats som berör idén med en lokal cykelhjälmslag i
Motala. Själva förarbetet kan sägas ha pågått från januari 1995 till den 19:e juni
1995 då Motalas kommunfulmäktige fattade beslutet om hjälmlag. Våren 1995
förekom också vissa aktiviteter för att påverka vuxna cyklister att använda hjälm,
men det kommenteras i ett senare avsnitt.

Skrivelsen från januari 1995 är undertecknad av ordföranden i Motala Safe
Community, vilken också var kommunalråd i Motala. Skrivelsen hade ingen en-
tydig mottagare men gällde ett ”Förslag till införande av lokal ”lag” om obliga-
torisk hjälmanvändning på låg- och mellanstadiet”. Motiveringen att införa lagen
anges vara att Motala som en ”säker och trygg kommun” redan gjort mycket för
att få fler att använda cykelhjälm, bl.a. nämns subventioneringen av hjälmar till 5-
åringar. Trots detta har man märkt att hjälmanvändningen avtar bland skolbarn ju
högre upp de kommer i grundskolan. Det långsiktiga målet med förslaget anges
dock också vara ökad hjälmanvändning för alla cyklister i Motala. Av skrivelsen
framgår vidare att förslaget om en lokal cykelhjälmslag kräver stor uppslutning
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från föräldrar, lärare och elever. Enligt ursprungliga förslaget bör genomförandet
av ”hjälmlagen” ske i följande steg:

1. Information ut till skolorna om vad som kan hända vid en olycka utan hjälm.

2. Information och diskussion under sakkunniga läkares ledning med respektive
hem- och skolaförening.

3. Arbetsgrupp tillsätts med representanter från säkerhetsråden, polisen, skolan
samt hem- och skolaföreningen för att utforma den lokala ”lagen”.

4. Eventuell politisk behandling och beslut.

Inga dokument har hittats om politiska reaktioner på förslaget i skrivelsen förrän i
maj 1995 då en vidareutveckling av förslaget behandlas i kommunstyrelsen. För-
modligen har det kommunalråd som undertecknat skrivelsen (fortsättningsvis
kallad KR) haft mer informella kontakter med sina politiska kollegor under tiden.
Däremot framgår av mötesprotokoll att KR informerat om hjälmlagsförslaget dels
i ledningsgruppen för Safe Community vid ett möte i februari och april 1995, dels
i Barnsäkerhetsrådet vid ett möte i februari 1995. Av protokollen att döma före-
kom dock ingen kritik eller diskussion om lagförslagets uppläggning eller genom-
förande vid dessa möten.

Mycket tyder på att det har varit KR själv som drivit frågan om Motalas hjälm-
lag, vilket också bekräftas av de samtal och intervjuer som genomförts med de
personer som arbetat med ”hjälmlagen” sedan väl beslutet fattats. Även i en
intervju med KR bekräftas att han själv var initiativtagare till förslaget om hjälm-
lag i Motala. Av intervjun framgår också att han (KR) fick idén redan före 1995
och att det var ett slags resultat av hans engagemang inom Motalas Safe Com-
munity arbete. KR var Motalas representant i den nationella aktionsgruppen för
säkra och trygga kommuner som nämnts tidigare och där hade han diskuterat med
övriga representanter vad som kunde göras på kommunal nivå för att öka cykel-
hjälmsanvändningen. Vidare framgår att KR tagit stort intryck av en person från
Australien som vid ett besök i Motala berättade att Australien infört obligatorisk
cykelhjälmsanvändning och att erfarenheterna var mycket goda. KR tyckte man
borde kunna göra något liknande i Motala. ”Som politiker har man ju möjlighet att
påverka olika saker och jag tyckte det vore tjänstefel att inte göra något för att
öka hjälmanvändningen” (citat från intervju med KR).

Politisk behandling fram till beslutet om hjälmlag
Den mer formella politiska behandlingen av KR:s lagförslag startade med två
möten i Motalas kommunstyrelse (KS) i maj 1995. Vid första tillfället 15/5 redo-
gjordes för KR:s nu något vidareutvecklade hjälmlagsförslag som innebar att KS
föreslog kommunfulmäktige att fatta beslut om en lokal hjälmlag. Enligt proto-
kollet föreslogs den lokala ”hjälmlagen” gälla redan fr.o.m.. höstterminen 1995.
Det framgår emellertid också att KS flyttade behandlingen av ärendet till sitt nästa
möte. I protokollet gavs ingen motivering till detta, men förmodligen beror det på
att tidpunkten för när lagen skall träda ikraft diskuterats, bl.a. vid ett inledande
möte om möjligheterna att utvärdera den föreslagna ”hjälmlagen”. Vid mötet
redogjorde KR för sitt förslag och ville att lagen skulle träda i kraft redan till den
kommande höstterminen. Denna tidpunkt ifrågasattes vid mötet eftersom man dels
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då inte skulle hinna planera och förbereda införandet av lagen tillräckligt väl, dels
inte skulle hinna genomföra någon förmätning i en eventuell utvärdering. Istället
föreslogs vid mötet att lagens införande skulle skjutas upp till 1996 istället. Vid
mötet deltog bl.a. representanter från Vägverket, Folkhälsoinstitutet, VTI och
Linköpings universitet.

Vid nästa KS-möte den 23/5 redogjorde KR återigen för sitt hjälmlagsförslag
och nu föreslogs lagen införas först 1:a maj 1996 och dessutom nämndes att VTI
stödde idén om en lokal hjälmlag och även beslutat satsa pengar på en utvärde-
ring4. I övrigt förekom inga förändringar jämfört med förra förslaget. Under över-
läggningen yrkar en ledamot att det skall heta ”hjälmrekommendation” istället för
”lag”. KS beslutar att föreslå kommunfulmäktige fatta beslut om lokal ”hjälmlag”
i Motala. Ingen reserverar sig mot förslaget.

Inför kommande behandling av förslaget i kommunfullmäktige kontaktar KR
sekretariatet för Svenska hjälminitiativgruppen (The Swedish Bicycle Helmet Ini-
tiative, 2000) och ber om gruppens skriftliga stöd för Motalas förslag till hjälmlag.
En sådan skrivelse förelåg också inför beslutet (bilaga 2).

Den 19:e maj 1995 behandlade kommunfullmäktige (KF) förslaget om hjälm-
lag. KF beslutar i enlighet med KS förslagna skrivning. Fyra ledamöter i KF
reserverar sig mot beslutet och yrkar på att det istället för ”hjälmlag” antingen
skall heta ”hjälmplikt” eller ”hjälmrekommendation”. Kommunfullmäktiges be-
slut innebar följande ”lagformulering” (Motala Kommun, 1995):

• KF § 114: En lokal ”hjälmlag” införs i kommunen för låg- och mellan-
stadieelever med giltighet från den 1 maj 1996. ”Lagen” innebär dels en re-
kommendation till de berörda att använda hjälm vid cykling till och från
skolan samt på fritiden, dels någon form av frivillig överenskommelse mellan
skolan och elev/målsman om hjälmanvändning

                                                
4 Det är visserligen sant att VTI uttryckt sitt stöd för förslaget om lokal hjälmlag i Motala, men
däremot var det inte sant att VTI fattat beslut om att satsa pengar på en utvärdering. VTI hade
istället ansökt om medel hos Vägverket för en utvärdering.
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4.2 Hur har arbetet med ”cykelhjälmslagen” organiserats?
I figur 1 nedan beskrivs hur arbetet med Motalas cykelhjälmslag varit organiserat
och vilka kopplingar som finns till Motalas politiska organisation och tjänste-
mannaorganisation. Enbart delar som bedömts relevanta för ”cykelhjälmslagen”
har tagits med. Figuren gör inte anspråk på att återge en korrekt och detaljerad
bild av Motala kommuns formella organisation utan speglar författarnas tolk-
ningar5.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse KS verksamhetsutskott

BUNTN Övr.

Referensgrupp för
”cykelhjälmslagen”

Beställarnämndskansli

Safe Community

ÄSR

ISR

TSR BSR

ASR VerksamhetsområdenBeställarnämnder

Samverkansgrupp
för trafiksäkerhet

Barnomsorg/
Grundskola Övr.Kommun-

ledningskontor

Figur 1  Modell över hur arbetet med ”cykelhjälmslagen” i Motala organiserats
och vilka kopplingar som funnits med övriga enheter. Heldragna linjer symboli-
serar formella kopplingar medan streckade linjer symboliserar informella kopp-
lingar.

I figuren ovan har renodlade politiska enheter markerats med rött och renodlade
tjänstemannaenheter med gult. Övriga färgmarkeringar symboliserar enheter som
representeras av såväl politiker och tjänstemän från kommunen som externa
personer utanför Motala kommun. Under den aktuella studieperioden var kom-
munen organiserad enligt principen med beställare- och utförare där olika poli-
tiska Beställarnämnder ”beställde” tjänster av de olika Verksamhetsområdena.
Figurens enheter beskrivs närmare i tabell 2.

                                                
5 Motala kommun har genomgått en omorganisering efter att studiens datainsamling genomförts.
Figuren är dock relevant för den organisation som gällde under studieperioden januari 1995 – juni
1998 (Motala kommun, 2000).



Organisatorisk enhet Representanter Beskrivning
Kommunfullmäktige
(KF)

Politiker Motalas ”riksdag” med 57 ledamöter där socialdemokrater och vänsterpartiet tillsammans är i majoritet.
Kommunens högsta beslutande organ som bl.a. fattade beslutet om att införa ”cykelhjälmslagen”.

Kommunstyrelsen
(KS)

Politiker Motalas ”regering”. 15 ledamöter under den aktuella tidsperioden, där också socialdemokraterna och vänsterpartiet
tillsammans var i majoritet.

Komunstyrelsens
verksamhetsutskott
(KSVU)

Politiker Kommunstyrelsens förlängda arm gentemot Motalas operativa verksamhet.

Beställarnämnder
(8 st)

Politiker Kommunfulmäktiges förlängda arm. Svarar för den politiska styrningen av Motalas verksamhet. De två nämnder
som bedömts vara mest relevanta för ”hjälmlagen” är Tekniska nämnden (TN), som bl.a. ansvarade för
trafiksäkerhetsfrågor, och Barn- och utbildningsnämnden (BUN) som bl.a. ansvarade för frågor rörande
grundskolan.

Beställarnämndskansliet
(BNK)

Tjänstemän Beställarnämndernas förlängda arm i det operativa arbetet. I BNK fanns bl.a. Motalas trafikingenjör som var
kommunens handläggare i trafiksäkerhetsfrågor.

Verksamhetsområden
(6 st)

Tjänstemän Två verksamhetsområden har bedömts vara mest relevanta för ”hjälmlagen”: Barnomsorg/grundskola samt
Kommunledningskontoret (KLK) som svarade för övergripande samordning/planering av kommunens operativa
arbete. KLK hade en direktkoppling till KS och även en central roll i arbetet med ”cykelhjälmslagen”.

Motala Safe Community
(SC)

Politiker
Tjänstemän
Externa representanter

Central roll i Motalas skadeförebyggande arbete. Formellt kopplad till KLK, men berör också till en mängd övriga
organisatoriska enheter. Består av representanter från såväl Motalas politiker och tjänstemän som från övriga lokala
aktörer, t.ex. Landsting, försäkringskassa, polis och olika intresseorganisationer. SC har en tydlig politisk
förankring, både i ledningsgruppen som i de fem säkerhetsråden. För flera av säkerhetsråden är det relevant att
arbeta med cykelhjälmsfrågor. Ytterligare beskrivning av Motalas SC ges i avsnitt 1.1.

Samverkansgrupp för
trafiksäkerhet

Politiker
Tjänstemän
Externa representanter

Bildades 1995. Arbetar med strategiska trafiksäkerhetsfrågor i Motala, bl.a. kommunens trafiksäkerhetsprogram och
de tillhörande årliga verksamhetsplanerna (Motala kommun, Polisen i Östergötlands län & Lasarettet i Motala,
1997a). Politiskt förankrad genom ordförande från tekniska nämnden. Består av kommunala politiker från tekniska
nämnden och tjänstemän från beställarnämndskansliet samt regionala representanter (Linköpings universitet,
Landstinget, polisen, NTF-Östergötland och Vägverkets region sydöst). Organisatoriska kopplingar till BNK och till
trafiksäkerhetsrådet.

Referensgrupp för
”cykelhjälmslagen”

Politiker
Tjänstemän
Externa representanter

Arbetade 1995–1998 med samordning av arbetet med ”cykelhjälmslagen”. Bestod av åtta deltagare. Formell
organisatorisk tillhörighet var KLK, men koppling fanns även till KS och SC:s ledningsgrupp genom ordföranden
samt till BNK genom trafikingenjören och trafiksäkerhetsinformatören.

Tabell 2  Beskrivning av de organisatoriska enheter som
 angavs i figur 1.
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Av de organisatoriska enheter som beskrivs i figur 1 var det många som på olika
sätt hanterat trafiksäkerhetsfrågor. Frågor som rör ökad cykelhjälmsanvändning
hanterades av SC:s ledningsgrupp och dess säkerhetsråd, Tekniska nämnden, Be-
ställarnämndskansliet, Samverkansgruppen för trafiksäkerhet samt naturligtvis
Referensgruppen för den lokala ”cykelhjälmslagen”. Att frågor kring cykelhjälms-
användning kunde hanteras av många olika aktörer inom organisationen innebar
både problem och möjligheter vad gäller arbetet med ”cykelhjälmslagen”. Möjlig-
heterna ligger i att om arbetet med ”hjälmlagen” samordnas på ett effektivt sätt
bör det kunna genomsyra hela organisationen och på så sätt öka chanserna att på-
verka hjälmanvändningen hos alla cyklister i Motala. Problemen ligger å andra
sidan i att få till stånd en effektiv samordning.

För att få en bild över på vilket sätt arbetet med ”cykelhjälmslagen” involverat
de olika organisatoriska enheter som framgår av figur 1, har en genomgång gjorts
av tillgängliga sammanträdesprotokoll. Redovisningen baseras på protokoll från
följande organisatoriska enheter/instanser:

• Referensgruppen för cykelhjälmslagen
• Politiska instanser som har att verkställa och följa upp hjälmlagsbeslutet
• Motala Safe Community’s ledningsgrupp och säkerhetsråd.
• Samverkansgruppen för trafiksäkerhet.

Motalas cykelhjälmslag har berörts mer eller mindre ingående i 46 (c:a 12%) av
de totalt 377 protokoll som gåtts igenom från instanserna ovan. Om man bortser
från möten i ”hjälmlagens” referensgrupp har övriga enheter/instanser berört
”lagen” i genomsnitt vid vart 10:e möte. Nedan ges en mer detaljerad redovisning
av hur organisatoriska enheter/instanser involverats i hjälmlagsarbetet.

Referensgruppen för ”cykelhjälmslagen”
Referensgruppen bestod av åtta deltagare, även om totalt 12 personer deltagit
under den aktuella tidsperioden. Fyra deltagare representerade Motala, dels
gruppens ordförande som var kommunalråd och också ordförande i SC:s lednings-
grupp, dels kommunens utredningssekreterare, trafikingenjör och trafiksäkerhets-
informatör6. I övrigt ingick representanter från Linköpings universitet, Vägverket,
Folkhälsoinstitutet samt VTI. Det är lite oklart när referensgruppen formellt sett
bildades eftersom det inte hittats något dokument där gruppen utses. Förmodligen
bildades referensgruppen redan i april 1995 eftersom deltagarna överensstämmer
ganska väl med de som då deltog vid ett inledande diskussionsmöte kring Motalas
hjälmlag. Detta inledande möte syftade till att diskutera möjligheterna att instifta
en lokal ”cykelhjälmslag” i Motala och att koppla en vetenskaplig utvärdering till
arbetet. När detta inledande möte hölls fanns dock inget politiskt beslut om
”hjälmlagen”.

Under den aktuella studieperioden hade referensgruppen tolv formella möten
enligt tabellen nedan. Även efter studieperioden hade gruppen några möten, men
då främst för att diskutera resultat från observationsmätningar. Det sista formella
mötet i gruppen hölls i september 1998, varefter gruppen upphörde. Fyra proto-
kollförda möten har också genomförts efter lagens införande i en mindre arbets-
grupp som var kopplad till referensgruppen och som bestod av representanterna
från Motala och Linköpings universitet.
                                                
6 Trafiksäkerhetsinformatörens formella arbetsgivare var NTF-Östergötland.
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Tabell 3  Antal möten i referensgruppen för ”cykelhjälmslagen” den aktuella
studieperioden.

Antal möten 1995 1996 1997 1998 Summa
Före hjälmlagsbeslutet 1 1
Efter beslut, men före införandet 1 1 2
Efter införandet 3 5 1 9
Summa: 2 4 5 1 12

Vid referensgruppens första möte 1996 redogjordes för ett handlingsprogram som
innehöll olika planerade aktiviteter och idéer för det kommande arbetet. Grund-
tanken var att programmet skulle fungera som ett dynamiskt dokument som revi-
deras löpande beroende på vilka aktiviteter som genomfördes. Handlingspro-
grammet var indelat i sex olika faser beroende på när aktiviteterna inföll (plane-
ringsfas, motivationsfas, arbetsfas, lagfas, understödsfas samt utvärdering/upp-
följning). I processtudien har handlingsprogrammet varit ett värdefullt underlag
för att efteråt kunna beskriva vilka aktiviteter som faktiskt genomförts i arbetet
med ”cykelhjälmslagen”.

Vid referensgruppens möten diskuterades olika planerade och genomförda akti-
viteter, dels kring arbetet med ”hjälmlagen”, dels kring den vetenskapliga utvärde-
ringen av ”hjälmlagen”. Alla som var närvarande vid mötena kunde delta i diskus-
sionerna och också lämna synpunkter det som togs upp. I det operativa arbetet
med att detaljplanera och genomföra aktiviteter kring ”cykelhjälmslagen” deltog
dock enbart Motalas representanter samt representanten från Linköpings universi-
tet då denna också är knuten till Motalas Safe Community.

Under den aktuella studieperioden skedde vissa personalförändringar i refe-
rensgruppen. Detta är visserligen något man måste räkna med i projekt som pågår
under längre tid, men för arbetet med Motalas cykelhjälmslag kanske det var
speciellt olyckligt eftersom två nyckelpersoner slutade under själva förberedelse-
arbetet inför ”hjälmlagens” införande. Den första personen som slutade i gruppen
var kommunalrådet KR, som avgick vid årsskiftet 1995/96. KR ersattes dock av
ett nytt kommunalråd i referensgruppen. Den andra personen som slutade var
kommunens trafikingenjör som under flera år varit mycket drivande i kommunens
trafiksäkerhetsarbete, inte minst vad gäller att försöka nå ökad cykelhjälmsan-
vändning. Trafikingenjören slutade i kommunen i början av 1996 och svarade
fram till dess för den huvudsakliga utformningen av det handlingsprogram som
sedan kom att användas av referensgruppen.

Politiska instanser
Enbart de politiska instanser som bedömts relevanta i sammanhanget har tagits
med i nedanstående tabell där det framgår att ”hjälmlagen” berörts direkt eller
indirekt vid 10 politiska möten i Motala under den aktuella studieperioden. Detta
utgör c:a 3% av samtliga möten, där tre av dessa gällt förarbetet till lagen och det
beslut som sedan togs i kommunfulmäktige i juni 1995.
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Tabell 4  Antal möten i politiska instanser i Motala som behandlat frågor med an-
knytning till ”cykelhjälmslagen” under studieperioden. (Fb/Eb = före/efter hjälm-
lagsbeslutet, Fi/Ei = före/efter lagens införande).

Fb Eb Fi Ei
Kommunfulmäktige 1 0 0 0 0 0 1
Kommunstyrelsen 2 0 0 0 2 0 4
KS Verksamhetsutskott 0 0 0 4 0 0 4
Tekniska nämnden 0 0 0 0 1 0 1
Barn/ungdomsnämnden 0 0 0 0 0 0 0

totalt
:

3 0 0 4 3 0 10
Andel av totalt antal (291) 3%

Antal möten som berört
hjälmlagen Sum:1995 1996 1997 1998

I Motalas två högsta politiska instanser (kommunfullmäktige och kommun-
styrelsen) har den lokala ”hjälmlagen” endast berörts två gånger efter beslutet.
Båda gångerna var i KS och gällde dels ett beslut om en hjälmannons i cykel-
loppet ”Vätternrundans” tidning, dels att köpa informationstid från NTF-
Östergötland så att den till Motala knutna trafiksäkerhetsinformatören kunde
arbeta med ”cykelhjälmslagen”. Ett argument för det senare var att många
planerade aktiviteter inom ramen för ”hjälmlagen” inte kunnat genomföras eller
fått senareläggas pga. bristande personalresurser.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) utgör KS främsta koppling ut
till Motalas operativa verksamhet, bl.a. de resultatenheter som i första hand om-
fattas av ”cykelhjälmslagen”, dvs. enskilda låg- och mellanstadieskolor. KSVU
har behandlat ”cykelhjälmslagen” vid fyra sammanträden under hösten 1996. Den
första behandlingen var i augusti 1996 inför den första skolterminen sedan lagen
införts. Man fattade då tre beslut med anledning av ”hjälmlagen”:

1. Alla berörda skolor i Motala skall återrapportera till KSVU vad som gjorts för
att följa det lokala hjälmlagsbeslutet.

2. Alla resultatenheter inom verksamhetsområde barnomsorg/skola skall utse en
kontaktperson i trafiksäkerhetsfrågor så att kontakterna med skolorna under-
lättas.

3. Kommunledningskontoret skall utforma en skrivelse till Centrala arbetsmiljö-
kommittén (CAK) angående deras medverkan i genomförandet av ”cykel-
hjälmslagen” när det gäller kommunens personal.

Vid två efterföljande möten i KSVU anknyts till de tidigare besluten. Det infor-
merades dels om att en skrivelsen angående ”cykelhjälmlagen och kommunens
personal” tagits fram och överlämnats till CAK, dels redovisas svar från skolor
angående den tidigare beslutade återrapporteringen. Enligt protokollen föranleder
dock ingen av dessa punkter någon diskussion eller ytterligare beslut. (Skolornas
återrapportering och skrivelsen till CAK kommenteras vidare under avsnitt 4.3.2).
Sista behandlingen av ”hjälmlagen” i KSVU gällde beslut om att anslå vissa
medel för observatörsersättning i samband med planerade cykelhjälmsobserva-
tioner i Motala.
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Varken Tekniska nämnden (TN) eller Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
tycks ha varit någon central politisk instans där frågor kring ”hjälmlagen” be-
handlats. I TN nämns visserligen ”hjälmlagen” i ett mötesprotokoll, men det
gällde information om att observationsmätningar av cyklisters hjälmanvändning
skulle genomföras i Motala med anledning av den lokala ”hjälmlagen”.

Safe Community’s ledningsgrupp och säkerhetsråd
Av tabellen nedan framgår att Motalas cykelhjälmslag behandlats vid möten i
såväl Safe Community:s ledningsgrupp som i de olika säkerhetsråden. Totalt sett
har ungefär 1/3 av mötena tagit upp något kring ”hjälmlagen”, men det är framför
allt innan själva införandet (1/5-96) som lagen behandlats. Under 1997 och 1998
var det enbart ledningsgruppen och trafiksäkerhetsrådet som berörde ”hjälmlagen”
vid några möten. Vid totalt 11 Safe Community-möten under perioden har man
också pratat om cykelhjälmar i allmänhet utan att ”cykelhjälmslagen” nämnts ex-
plicit i protokollet. Oftast är det trafiksäkerhetsinformatören i Motala som in-
formerat om olika cykelhjälmsaktiviteter. Drygt hälften av de 11 tillfällena (6 st.)
har skett i Äldresäkerhetsrådet.

Tabell 5  Antal möten i Motalas Safe Community som behandlat frågor med an-
knytning till ”cykelhjälmslagen” under studieperioden. (Fb/Eb = före/efter hjälm-
lagsbeslutet, Fi/Ei = före/efter lagens införande).

Fb Eb Fi Ei
Ledningsgrupp 2 1 1 0 2 2 8
Trafiksäkerhetsråd 0 0 2 0 1 1 4
Barnsäkerhetsråd 2 0 1 2 0 0 5
Äldresäkerhetsråd 0 0 0 1 0 0 1
Idrottssäkerhetsråd 0 2 1 0 0 0 3
Arbetssäkerhetsråd 1 1 0 0 0 0 2

totalt 5 4 5 3 3 3 23
Andel av totalt antal (68): 34%

Antal möten som berört
hjälmlagen i… Sum:1995 1996 1997 1998

Enligt tabellen ovan har ”cykelhjälmslagen” berörts vid totalt 23 möten inom
Motalas Safe community organisation. De flesta möten har gällt ren information,
antingen om att ”hjälmlagen” skall införas eller har införts eller om vilka åtgär-
der/aktiviteter som planerats eller genomförts. Vid några möten har man också in-
formerat om eller diskuterat kommande eller genomförda mätningar av hjälman-
vändningen i Motala.

Diskussioner kring arbetsformer, åtgärder, upplevda problem, etc. i samband
med ”hjälmlagen” har enligt protokollen förekommit vid totalt nio möten, vid fyra
tillfällen i ledningsgruppen, tre tillfällen i barnsäkerhetsrådet, ett tillfälle i trafik-
säkerhetsrådet samt ett tillfälle i arbetssäkerhetsrådet. De upplevda problem som
diskuterats gäller följande:
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• Skolornas engagemang i hjälmlagsarbetet:
Många skolor har inte engagerat sig tillräckligt i arbetet med ”cykelhjälms-
lagen”. Politikerna har därför begärt uppföljning av skolornas arbete. Knappt
hälften av skolorna hade svarat dittills (barnsäkerhetsrådet, augusti 1996).

Samtliga skolor har fått informationspaket om ”hjälmlagen” som bl.a. inne-
höll ett förslag till avtal mellan skola-elev-förälder där man förbinder sig att
använda hjälm. Avtalen har väckt negativa känslor bland vissa skolor och
föräldrar (barnsäkerhetsrådet, oktober 1996).

• Resultat från observationsmätningar:
Resultaten tyder på minskad cykelhjälmsanvändning bland skolbarn och fort-
satt låg användning hos vuxna cyklister. Resultaten skall redovisas vid
kommande rektorskonferens samt riktade åtgärder till vuxna cykelpendlare
planeras. (trafiksäkerhetsrådet i januari 1998).

• Osäkerhet om ansvar och fortsättning:
Trafiksäkerhetsrådet var osäkra om vem som egentligen har ansvaret för
arbetet med ”cykelhjälmslagen” och cykelhjälmar i kommunen, t.ex. om det är
Tekniska nämnden och beställarnämndskansliet eller Kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret. Enligt ordföranden låg ansvaret på TN och BNK,
men alla var skyldiga att följa fulmäktiges beslut. (Safe Communities led-
ningsgrupp, januari 1998).

Referensgruppen för ”cykelhjälmslagen” har snart ett sista möte och ”pro-
jektet” avslutas därmed. Men då lagen gäller tills vidare och ett stort intresse
finns i landet för uppföljningen framfördes önskemål om att någon typ av
referensgrupp borde finns kvar även fortsättningsvis. (Safe Communities led-
ningsgrupp, april 1998).

Samverkansgrupp för trafiksäkerhet
Denna grupp bildades i januari 1995 och består av såväl politiker och tjänstemän
från Motala som andra lokala och regionala trafiksäkerhetsaktörer. Gruppen hade
ett tiotal möten under den aktuella studieperioden, även om endast sex av dessa är
protokollförda. Vid de flesta av mötena har man arbetat med framtagandet av
Motalas trafiksäkerhetsprogram för perioden 1997–2000 samt programmets verk-
samhetsplan för 1997 (Motala kommun et al., 1997a; 1997b).

Att döma av de sex mötesprotokoll som funnits tillgängliga från samverkans-
gruppen för trafiksäkerhet tycks inte gruppen varit något forum som behandlat ar-
betet med Motalas cykelhjälmslag. Lagen berörs enbart vid ett möte 1997 då det
informerades om att Kommunledningskontoret avsåg att köpa informationstid från
NTF-Östergötland så att den trafiksäkerhetsinformatör sin finns knuten till Motala
kan arbeta med ”cykelhjälmslagen”.

Tjänstemannaenheter inom Motala
Med tjänstemannaenheter menas de enheter som är markerade med gult enligt
organisationsfiguren (figur 1), vilket bl.a. omfattar personal inom skolan. Inga
sammanträdesprotokoll från renodlade tjänstemannainstanser har dock funnits till-
gängliga vid analysen, men vissa tjänstemän har deltagit vid sammanträden i
andra enheter/instanser.
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Tjänstemännens inblandning i hjälmlagsarbetet har främst bestått av de tjänste-
män som ingått i referensgruppen för ”cykelhjälmslagen”. Det gäller två personer
från beställarnämndskansliet7 och en person från komunledningskontoret. Fyra
tjänstemän från kommunledningskontoret (administrativa chefen, ekonomichefen,
personalchefen samt utredningssekreteraren) har också deltagit vid ett möte i
kommunstyrelsens verksamhetsutskott när ”hjälmlagen” berörts. Likaså har
Motalas tjänstemän också på olika sätt varit involverade i arbetet med Safe
Community och på detta sätt kunnat beröras av frågor relaterade till ”cykel-
hjälmslagen”. Tjänstemännens representation i Safe Community består bl.a. av
beställarnämndskansliet, kommunledningskontoret och i viss mån verksamhets-
området barnomsorg/skola. Slutligen har tjänstemän från beställarnämndskansliet
också varit representerade i samverkansgruppen för trafiksäkerhet, även om den
gruppen har behandlat frågor kring ”cykelhjälmslagen” i mycket liten omfattning.

Tjänstemän från verksamhetsområdet barnomsorg/skola, t.ex. rektorer eller
lärare, har inte varit involverade i hjälmlagsarbetet i någon större omfattning.
Skolans personal har visserligen informerats om hjälmlagen, men inte mer aktivt
deltagit i planering eller diskussion av åtgärder eller uppkomna problem i hjälm-
lagsarbetet. Detta är förvånande då ju skolpersonal formellt sett är direkt berörda
av ”hjälmlagen”. Exempelvis fanns ingen skolrepresentant i referensgruppen för
hjälmlagsarbetet.

4.2.1 Hur många enskilda aktörer har varit inblandade i arbetet?
En beskrivning av i vilken grad olika enskilda aktörer varit delaktiga i arbetet med
”hjälmlagen” kräver först en definition av vad som här menas med ”aktör”.
Följande kriterier har valts:

• Personer som ingått som deltagare i referensgruppen för ”cykelhjälmslagen”.

• Personer som deltagit vid något politiskt sammanträde där någon form av be-
slut fattats med anledning av ”cykelhjälmslagen”, dvs.. där det refereras till
lagen i samband med beslutet. Information om ”hjälmlagen” för enbart känne-
dom har inte räknats.

• Personer som deltagit vid något ”icke-politiskt” sammanträde där strategi,
åtgärd eller problem kring ”cykelhjälmslagen” diskuterats. Information för
enbart kännedom har inte räknats.

• Personer som undertecknat olika former av stöddokument relaterat till ”cykel-
hjälmslagen”.

Kriterierna ovan har främst tillämpats på tillgängliga sammanträdesprotokoll, bl.a.
från de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess
verksamhetsutskott samt beställarnämnderna. Vad gäller övriga organisatoriska
”instanser” har protokoll funnits tillgängliga från Safe Community:s lednings-
grupp och säkerhetsråd samt från samverkansgruppen för trafiksäkerhet. Om inne-
hållet i protokollen bedömts uppfylla kriterierna ovan klassas automatiskt samt-

                                                
7 Medräknad är också den trafiksäkerhetsinformatör som under studieperioden varit knuten till
Motalas beställarnämndskansli, men formellt sett tillhört NTF-Östergötland.
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liga deltagare vid det aktuella sammanträdet som aktörer, oavsett om de är
tjänstemän eller politiker, ordinarie eller ersättare.

Det finns naturligtvis många personer som inte omfattas av ovanstående krite-
rier men som ändå är berörda av Motalas cykelhjälmslag, t.ex. skolelever upp till
12 år, deras föräldrar, lärare, rektorer. Även om vissa av dessa också kan ha på-
verkats av lagen i sitt arbete, t.ex. rektorer och lärare, är de inte automatiskt med-
räknade som ”aktörer” i detta sammanhang. Fokus i föreliggande avsnitt ligger
istället på det övergripande arbete som bedrivits för att planera, genomföra eller
understödja ”hjälmlagen”. Om däremot någon person från verksamhetsområdet
barnomsorg/grundskola (t.ex. områdeschef, rektor eller lärare) deltagit vid något
sammanträde där ”hjälmlagen” diskuterats, är de medräknade som aktörer.

Utifrån gällande kriterier har 134 aktörer på något sätt deltagit i arbetet med
Motalas cykelhjälmslag under den aktuella studieperioden. Av tabellen nedan
framgår att drygt hälften av alla aktörer varit lokala politiker i Motala. Vidare har
42 externa aktörer deltagit, dvs. personer som inte var politiskt förtroendevalda i
Motala eller hade Motala kommun som arbetsgivare. Man kan också konstatera
att bland aktörerna har det varit fler externa (42) än interna tjänstemän (21).

Tabell 6  Antal enskilda aktörer i arbetet med Motalas cykelhjälmslag. Uppdel-
ning på typ av aktör samt organisatorisk tillhörighet.

Aktörer Politiker Tjänstemän Totalt
Interna
Motala kommun 71 21 92
Externa (lokalt/regionalt)
Landstinget 0 8 8
Vägverkets regions sydöst 0 2 2
NTF-Östergötland 0 2 2
Försäkringsbolag (Skandia, Trygg Hansa) 0 2 2
FMK (Försvarets motorklubb) 0 1 1
Företagshälsovården 0 1 1
Försäkringskassan 0 1 1
Lokala LO-fackförbundet 0 1 1
MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund) 0 1 1
Motala företag i samverkan 0 1 1
Vätternrundans organisationskommitté 0 1 1
Polisen 0 1 1
Övrigt 0 1 1
                                                       Summa: 0 23 23
Externa (nationellt)
Svenska Hjälminitiativet 0 16 16
VTI 0 1 1
Linköpings Universitet 0 1 1
Folkhälsoinstitutet 0 1 1
                                                       Summa: 0 19 19
Antal aktörer totalt 71 63 134

I tabell 7 nedan beskrivs dels hur olika aktörer varit delaktiga, dels när under
studieperioden detta skett. Aktörerna har delats in i politiker och tjänstemän från
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Motala kommun samt i externa tjänstemän lokalt/regionalt och nationellt. Del-
aktigheten kan ha varit i form av medverkan vid politiska beslut som rör ”Motalas
hjälmlag” eller i det operativa arbetet med lagen eller att man haft en rådgiv-
ande/stödjande funktion. Med delaktighet i det operativa arbetet menas att man
varit mer eller mindre aktiva i det praktiska arbetet med att planera och genomföra
olika aktiviteter i arbetet med lagen. En och samma person kan givetvis ha varit
delaktig på mer än ett sätt.

Av tabellen framgår bl.a. att av de totalt 134 aktörerna var de flesta (89 st.) del-
aktiga redan på ett tidigt stadium innan eller i samband med hjälmlagsbeslutet. De
flesta av dessa var politiker från Motala. Av tabellen framgår också att när väl det
politiska hjälmlagsbeslutet fattats är det enbart 5–6 personer som kontinuerligt
deltagit i det operativa arbetet med ”hjälmlagen”. De flesta övriga aktörer har haft
en rådgivande/stödjande funktion.

Tabell 7  Antal enskilda aktörer vid olika tidpunkter i arbetet med Motalas cykel-
hjälmslag. Uppdelning på typ av delaktighet. (Fb/Eb = före/efter hjälmlagsbe-
slutet, Fi/Ei = före/efter lagens införande). Eftersom en och samma aktör kan be-
finna sig i flera av tabellens celler kan värden från olika celler kan inte auto-
matiskt adderas.

Typ av delaktighet och aktör Antal Fb Eb Fi Ei 1997 1998
Politiska beslut
Politiker - Motala 70 59 0 0 12 22 0
Tjänstemän - Motala 10 2 0 0 5 5 0
Tjänstemän - externt (lokalt/regionalt) 0 0 0 0 0 0 0
Tjänstemän - externt (nationellt) 0 0 0 0 0 0 0

Sum: 80 61 0 0 17 27 0
Operativt arbete
Politiker - Motala 2 1 1 1 1 1 1
Tjänstemän - Motala 5 2 2 3 3 2 2
Tjänstemän - externt (lokalt/regionalt) 1 1 1 1 1 1 1
Tjänstemän - externt (nationellt) 1 1 1 1 1 1 1

Sum: 9 5 5 6 6 5 5
Diskussion/råd/stöd
Politiker - Motala 9 1 0 3 2 0 6
Tjänstemän - Motala 11 4 1 1 7 0 5
Tjänstemän - externt (lokalt/regionalt) 23 3 6 8 5 1 7
Tjänstemän - externt (nationellt) 19 19 3 3 3 2 3

Sum: 62 27 10 15 17 3 21

Totalt antal aktörer (134) (89) (14) (19) (34) (34) (21)

1995 1996
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4.3 Vilka aktiviteter har bedrivits med anknytning till
”hjälmlagen”?

Under den aktuella studieperioden januari 1995 till juni 1998 har det förekommit
en hel del aktiviteter av olika slag med direkt eller indirekt anknytning till Motalas
cykelhjälmslag. De aktiviteter som genomförts kan delas in i fyra typer av
kategorier enligt nedan. Arbete av mer administrativ karaktär är inte medräknat.

1. Grundplanering: Aktiviteter som gällde arbetets organisering och planering
av aktiviteter

2. Politiska aktiviteter: Politiska beslut eller diskussioner med anknytning till
”hjälmlagen”

3. Hjälmlagsinformation: Information till berörda med fakta om ”hjälmlagen”
4. Cykelhjälmsåtgärder: Aktiviteter för att öka hjälmanvändningen hos

målgrupperna:
- barn och skolelever
- vuxna cyklistkategorier
- allmänheten

I återstoden av föreliggande avsnitt ges en närmare beskrivning av aktiviteter som
förekommit i de ovan nämnda kategorierna. En del av aktiviteterna i kategorin
cykelhjälmsåtgärder hade kanske genomförts ändå, även om inte Motalas hjälm-
lag införts, men alla kända aktiviteter som rör hjälmanvändning har ändå tagits
med. Skälet är att man dels inte med säkerhet kan veta vilka åtgärder som skulle
genomförts utan ”hjälmlagen”, dels är det viktigt att få en helhetsbild av genom-
förda cykelhjälmsåtgärder under den aktuella studieperioden.

4.3.1 Grundplanering
Under grundplaneringen av hjälmlagsarbetet hände följande:

• Organisering av arbetet med ”hjälmlagen”. Ett handlingsprogram tas fram
(hösten 95)

• Informationsträff med berörda kring planerade observations- och enkät-
mätningar med anledning av en effektutvärdering av ”hjälmlagen” (hösten 95)

• Lokalt stödbrev med viktiga lokala aktörer (våren 96)

En av de viktigaste aktiviteterna i grundplaneringen var att ta fram det hand-
lingsprogram som nämnts tidigare (avsnitt 4.2). Handlingsprogrammet beskrev
vilka aktiviteter som planerades, när de skulle genomföras, vilka målgrupper som
berördes, vilka som ansvarade för genomförandet, etc. Det framtagna handlings-
programmet har sedan använts som ett dynamiskt dokument som vid behov modi-
fierats efter att nya aktiviteter tillkom eller att planerade aktiviteter inte genom-
fördes.

Ett ”lokalt stödbrev” togs fram under februari 1996 i syfte att ge extra tyngd åt
den kommande ”hjälmlagen”. Stödbrevet ingick i ett informationspaket om
”hjälmlagen” som under våren 1996 skickades till lärare, elever och deras föräld-
rar. Brevet innehöll information om cykling och skador och gav argument för
ökad cykelhjälmsanvändning. Det avslutades med ställningstagandet ”Vi stödjer
Motala kommuns beslut om ”cykelhjälmslag” för barn upp till 12 år”. Brevet
undertecknades av 13 personer som bedömts ha nyckelpositioner i sammanhanget.
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Personerna representerade polisen, sjukvården, försäkringskassan, Vägverket,
NTF, Universitetet, försäkringsbolag, Cykelloppet ”Vätternrundan” samt politiker
och tjänstemän i Motala kommun (bilaga 3).

4.3.2 Politiska aktiviteter
De politiska aktiviteter som genomförts med anknytning till hjälmlagsarbetet har
delats in i nedanstående kategorier:

• Politiskt förarbete
- förankring och förberedelse inför lagbslutet (våren 95)

• Beslut om lokal cykelhjälmslag införs 1:a maj 1996
- kommunfullmäktiges beslut 1995-06-19

• Barns cykling till skolan
- ledningsgruppen för Safe Community skickar brev till berörda resultat-

chefer och lärare om att barn inte bör cykla till skolan innan årskurs 4.
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott (KSVU) ställer sig bakom rekom-
mendationen. (hösten 95)

• Krav på uppföljning och stöd
- KSVU begär redovisning från skolans resultatenhetschefer om hur de

arbetat med ”hjälmlagen” (hösten 96)
- KSVU begär att alla berörda skolor inför kontaktpersoner för trafiksäker-

het (hösten 96)
- KSVU begär Centrala arbetsmiljökommitténs medverkan till genomför-

andet av ”hjälmlagen” vad gäller kommunens personal (hösten 96)
• Ekonomiskt stöd enligt beslut av KS

- för cykelhjälmsobservatörer (hösten 96)
- för trafiksäkerhetsinformatörens arbete med ”hjälmlagen” (våren 97)

En av punkterna ovan gäller en politisk rekommendation om att skolbarn i årskurs
1–3 inte bör cykla till skolan. Rekommendationen handlar inte primärt om ”cykel-
hjälmslagen”, men bedöms ändå relevant i sammanhanget eftersom den infördes
mitt under grundplaneringen av ”hjälmlagen”. Rekommendationen relateras inte
uttryckligen till ”hjälmlagen”, men det framgår däremot att barnen skall använda
hjälm när de väl börjar cykla till skolan.

Under hösten 1996 fattade också Komunstyrelsens verksamhetsutskott
(KSVU) beslut om uppföljning och stöd av arbetet med ”hjälmlagen”. Det första
beslutet gällde en begäran om att skolorna skulle redovisa vad de gjort för att följa
hjälmlagsbeslutet samt att kontaktpersoner i trafiksäkerhetsfrågor skulle utses. Det
kom in svar från 15 av 24 aktuella skolor och av redovisningen framkom att de
flesta skolor informerat lärare, elever och föräldrar om ”hjälmlagen”. Det fram-
kom också att de ”cykelhjälmskontrakt” som var tänkt att upprättas mellan
skolan-elev-förälder inte hade använts i någon större utsträckning. Enbart i två
skolor hade kontrakt upprättats och som totalt berört ett 30-tal elever, vilket är
mindre än en procent av samtliga elever som omfattas av ”hjälmlagen”. KSVU
noterar resultatet av skolornas redovisning, men det föranledde ingen speciell
diskussion eller ytterligare beslut i frågan. KSVU gav också kommunlednings-
kontoret (KLK) i uppdrag att begära Centrala arbetsmiljökommitténs (CAK) med-
verkan i arbetet med lagen. Detta resulterade dels i en skrivelse från KLK till
CAK, dels information av tjänsteman från KLK vid sammanträde med CAK. Det
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framgår dock inte om beslutet föranledde några speciella åtgärder från CAK’s
sida.

4.3.3 Hjälmlagsinformation
Nedanstående aktiviteter har genomförts i syfte att informera om att lagen finns
och vad den innebär:

• Informationsträffar
- med resultatchefer/rektorer (hösten 95, våren 96)
- med låg-/mellanstadielärare vid skolbesök (våren 96)

• Informationsmaterial och brev
- informationspaket via skolan till elever och föräldrar (varje vår 96–97)
- påminnelsebrev till skolans resultatchefer om att lagen gäller tills vidare

(hösten 97)

I denna kategori av aktiviteter finns t.ex. det arbete som gjorts för att förankra
hjälmlagsbeslutet till berörda inom skolan. Denna förankringsprocess har skett i
tre steg:

1. Information om ”hjälmlagen” till berörda resultatchefer/rektorer.
Denna information var ursprungligen tänkt att ske vid ett speciellt hjälm-
seminarium, men seminariet blev inställt. Informationen utfördes istället av
verksamhetschefen för området barnomsorg/grundskola vid en ”rektorskon-
ferens” i november 1995. Rektorer informerades även en gång i mars 1996 av
en person från ”hjälmlagens” referensgrupp.

2. Information till berörda lärare och övrig skolpersonal.
Detta genomfördes via informationsträffar ute på skolorna under januari till
maj 1996. Totalt genomfördes informationsträffar på 17 skolor där personer
från ”hjälmlagens” referensgrupp deltog. Vid övriga sju skolor svarade
skolans personal för informationen.

3. Information till samtliga berörda elever och föräldrar.
Detta genomfördes via informationspaket till alla klasslärare som sedan delade
ut det till sina elever att ta med hem. Under våren 1996 förmedlades c:a 3600
informationspaket som bl.a. innehöll en broschyr med faktainformation om
”hjälmlagen” till eleverna och deras föräldrar samt OH-bilder med diverse
faktainformation till lärarna. (Broschyren återges i bilaga 4). Under våren
1997 fick nytillkomna klasser samma information.

I oktober 1997 fick samtliga resultatchefer/rektorer skriftlig information om att
projektet ”cykelhjälmslagen” officiellt skulle avslutas vid årsskiftet 97/98, men att
”hjälmlagen” ändå fortsätter att gälla som en del i det dagliga arbetet.

4.3.4 Cykelhjälmsåtgärder
De aktiviteter och åtgärder som genomförts under studieperioden i syfte att öka
cyklisters hjälmanvändning redovisas i tre övergripande kategorier beroende på
vilken målgrupp som främst avsetts. Det gäller åtgärder mot barn och skolelever,
mot vuxna cyklister samt mot ”allmänheten”.
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Målgrupp - Barn och skolelever
Följande åtgärder/aktiviteter har riktats främst mot barn och skolelever:

• Hjälminformation
- informationsmaterial skickat till alla elever/föräldrar (varje vår 96–97)
- Ts-informatörens besök på skolor och dagis (kontinuerligt 95–98)
- trafikdag med clownen Ronald McDonald på en skola (våren 98)
- i cykelloppet ”Minivätterns” broschyr. Om inställning av barnhjälmar

(våren 98)
• ”Hjälmkontrakt” mellan elev - målsman – skola (våren 96)
• Hjälmerbjudanden varje år till samtliga 5-åringar i Motala (varje vår 95–98)
• Tävlingar

- trafikfrågetävling bland samtliga elever i årskurs 1–6. (våren 97)
- trafiktävling vid ”trafiksäkerhetsdagen” med Ronald McDonald (våren 98)

• Övrigt
- återkoppling av utvärderingsresultat vid rektorskonferenser (varje höst 96–

98)

Samtliga elever och deras föräldrar har fått ett informationspaket med skriftligt
material kring cykelhjälmar och ”hjälmlagen”. Utöver hjälmlagsinformation inne-
höll paketet broschyrer med fakta om cykling och hjälmar samt det lokala ”stöd-
brev” som nämnts tidigare (4.3.1). Informationspaketet innehöll också ett s.k.
”cykelhjälmsavtal/kontrakt” (bilaga 5). Tanken var att kontraktet skulle skrivas
under av både elev, förälder och skola och därmed skapa ett slags moraliskt tryck
hos dessa parter att verka för ökad hjälmanvändning hos eleverna. Idén med
”hjälmkontrakten” var en av de mer centrala åtgärderna för att stötta det politiska
hjälmlagsbeslutet. Det framgår bl.a. av hur beslutet är formulerat, där sista me-
ningen avslutas med ”… dels någon form av frivillig överenskommelse mellan
skolan och elev/målsman om hjälmanvändning”. I avsnitt 4.3.2 framgick dock att
kontrakten inte användes i den utsträckning som ursprungligen var tänkt.

I slutet av april 1998 genomfördes en ”trafiksäkerhetsdag” för låg- och mellan-
stadieelever på en av Motalas skolor. Dagen utgjordes av Clownen Ronald
McDonald’s ”trafikskola” och handlade framför allt om cykling och hjälman-
vändning. Vid tillfället deltog även Närpolis och tävlingscyklister från Motala.
Arrangemanget var ett samarbete mellan NTF, Motala kommun och McDonald’s.
Ungefär 250 elever deltog i ”trafiksäkerhetsdagen” som också innehöll en trafik-
tävling där vinnande klass fick en ”festmåltid” på McDonald’s.

Samtliga låg- och mellanstadieelever i Motala deltog också i en trafikfråge-
tävling under våren 1997 där de flesta frågor gällde regler för cyklister. En fråga
handlade om Motalas cykelhjälmslag. Den klass i årskurs 1–5 som hade flest rätt
vann en resa till Kolmårdens djurpark och tre elever i årskurs 6 som hade flest rätt
vann en ”dag med närpolisen”. Prisutdelningen förrättades av Östergötlands
landshövding i samband med cykelloppet ”Vätternrundan”.

I punktlistan ovan anges också två mer generella och regelbundna aktiviteter
som har med cykelhjälmsanvändning att göra, men som även förekom innan
”cykelhjälmslagen”. Aktiviteterna bedöms ändå relevanta för processtudien efter-
som de berör cykelhjälmsanvändningen i Motala och bl.a. pågått under den tids-
period som processtudien omfattar. De gäller bl.a. årliga subventioner av cykel-
hjälmar till kommunens 5-åringar, något som kommunens Tekniska nämnd
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genomfört sedan slutet av 1980-talet (se även avsnitt 1.1.1.2). Det gäller också det
löpande arbete som bedrivits av den trafiksäkerhetsinformatör som finns knuten
till kommunen. Ts-informatörens arbete har bl.a. inneburit besök på skolor och
daghem i syfte att förmedla information om bl.a. cykelhjälmar. Besök vid skolor
och dagis genomfördes redan 1994 och har sedan skett mer eller mindre
regelbundet varje läsår därefter.

Figur 2  Exempel på cykelhjälmsinformation till dagisbarn vid besök av trafik-
säkerhetsinformatör från Motala. (Foto: Birgitta Trygg).

Resultatchefer/rektorer för årskurs 1–6 har också informerats vid tre s.k. ”rektors-
konferenser” om hur cykelhjälmsanvändningen var vid deras skolor. Syftet med
information var att ge återkoppling från de observationsmätningar som genom-
förts i samband med ”hjälmlagens” utvärdering.

Målgrupp – Vuxna cyklister
Följande åtgärder/aktiviteter har riktats främst mot vuxna cyklister:

• Rekrytering av vuxna förebilder
- hjälmerbjudande till speciella vuxna cyklistkategorier (våren 95)
- kommunpolitiker utses till ”Hjälmambassadörer” (våren 97)
- vuxna ”hjälmambassadörer” via äggkartonger i vissa butiker (våren 98)

• Hjälminformation till vuxna cyklistkategorier
- pensionärsträffar och äldresäkerhetsdagar (varje vår 95–98)
- om ”hjälmlagen” och hjälmar i cykelloppet ”Vätterrundans” tidning och

hemsida på Internet (våren 97, våren 98)
- information om hjälm och ”lagen” vid föräldramöten i skolan (våren 98)
- i äggkartonger i vissa varuhus (våren 98)

Den första ”hjälmlagsåtgärd” som riktades speciellt mot vuxna cyklister genom-
fördes under april 1995, dvs. när det politiska förarbetet pågick om ”hjälmlagen”.
Vid denna tidpunkt fanns ännu inget formellt beslut om hjälmlag och inte heller
något handlingsprogram för planerade aktiviteter eller åtgärder med anledning av
”hjälmlagen”. Det aktuella hjälmerbjudandet var ett samarbete mellan Motala
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kommun och Vägverket och innebar gratis eller kraftigt subventionerade cykel-
hjälmar till vissa vuxna cyklistkategorier i kommunen. Erbjudandet gavs till brev-
bärare, poliser, hemtjänstpersonal, pensionärer samt alla lärare och dagbarn-
vårdare i kommunen. Förmodligen hade erbjudandet genomförts även om ingen
hjälmlag varit planerad, men erbjudandet anknöt till den planerade lagen och är
därför relevant att nämnas i listan ovan. Motiveringen till erbjudandet angavs vara
att Motala ville arbeta för ökad hjälmanvändning bland cyklister och som ett
första steg nämndes förslaget om att införa en lokal hjälmlag för barn upp till
mellanstadiet (12 år). De som tackade jag till hjälmerbjudandet lovade stödja
barnen genom att föregå med gott exempel och använda cykelhjälm.

I samband med firandet av svenska flaggans dag på torget i Motala 1997 ut-
nämndes också ledamöterna i Motalas kommunstyrelse till officiella ”hjälm-
ambassadörer” efter att de hade skrivit på kontrakt om att använda cykelhjälm när
de cyklar.

Figur 3  Motalas kommunstyrelse blev ”cykelhjälmsambassadörer”. På bilden
saknas vissa ledamöter. (Foto: Bosse Lindén).

Under våren 1998 förekom hjälminformation i c:a 6000 äggkartonger i vissa varu-
hus i bl.a. Motala. Informationen var enkel och bestod av en liten grön lapp med
texten ”Ditt huvud är också bräckligt. Använd cykelhjälm!”. Aktiviteten var ett
samarbete mellan NTF och tekniska nämnden i Motala och Vadstena kommun. I
ett mindre antal av äggkartongerna i Motala fanns också ett erbjudande om gratis
cykelhjälm om man lovade att bli ”Cykelhjälmsambassadör” och använda hjälm
som föredöme för andra cyklister. I erbjudandet hänvisades till ”cykelhjälms-
lagen” i Motala och det framgick bl.a. att vuxnas hjälmanvändning visserligen
ökat i Motala men att det fortfarande var för få.
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Figur 4  Cykelhjälmsinformation i äggkartonger i vissa varuhus i bl.a. Motala.
Informationen bestod av en lapp med texten ”Ditt huvud är också bräckligt.
Använd cykelhjälm!”. (Foto: Christer Folkesson).

I den tidigare punktlistan finns också en mer generell och regelbunden aktivitet
som egentligen inte är föranledd speciellt av ”cykelhjälmslagen”. Det gäller ett
antal pensionärsträffar och äldresäkerhetsdagar där kommunens trafiksäkerhetsin-
formatör bl.a. informerat om cykelhjälmsanvändning och i viss utsträckning er-
bjudit subventionerade hjälmar. Aktiviteterna bedöms relevant att nämnas i listan
ovan då de berör cykelhjälmsanvändningen i Motala och har genomförts varje år
under den tidsperiod som processtudien omfattar. Totalt har under den aktuella
perioden ett 15-tal pensionärsträffar genomförts med 50–200 deltagare varje gång.
Samtliga pensionärer som fått hjälmerbjudande har också skrivit på ”kontrakt” om
att använda hjälmen.

Figur 5  Exempel på vuxna cyklister som blivit ”hjälmambassadörer” efter en
”äldresäkerhetsdag” i Motala. (Foto: Anita Alexandersson).
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Målgrupp – ”Allmänheten”
Följande åtgärder/aktiviteter har riktats främst mot ”allmänheten” i Motala:
• 
• Hjälminformation

- i massmedia (annonser eller ”pluggar” om hjälmar) (våren 97)
- på stadsbussarna (våren 98)
- vid Korpens cykelaktiviteter (om hjälmar och ”lagen”) (varje vår 96–98)
- trafiksäkerhetsdag (våren 98)
- på kommunens hemsida på Internet (om ”lagen”) (våren 98)
- videoinformation vid betalkassor i två varuhus (varje vår 9697)

• Hjälmutställningar
- i kommunhuset och på vissa vårdcentraler (varje vår 96–98, hösten 96)

• Hjälmerbjudande
- hjälmambassadörer/-utlottningar i samarbete med Motala tidning (varje

vår 97–98)
• Övrigt

- tipspromenad med trafikfrågor. Samarbete med Korpen (varje vår 96–97)

Framför allt under våren 1996, 1997 och 1998 har det förekommit diverse cykel-
hjälmsåtgärder riktad till den cyklande allmänheten i Motala. Det gäller t.ex. de
aktiviteter som gjorts i samarbete mellan Motala Tidning, Vägverket och tekniska
nämnden i Motala och Vadstena under våren 1997 och 1998. Det rörde sig dels
om ett hjälmerbjudande i lokaltidningen där man hade chans att ”ge bort en cykel-
hjälm till någon man är rädd om!”, dels om att cyklister som fotograferats med
hjälm ”på stan” och sedan fått bilden publicerad i lokaltidningen, kunde vinna en
trisslott. Samma parter samarbetade också kring annonser/”pluggar” om cykel-
hjälmsanvändning i Motala Tidning under våren 1997, men även dessa var inte
direkt kopplade till ”hjälmlagen”. Ett exempel på en sådan annons ges i figur 3
där också ett av Motalas kommunalråd ger argument för hjälmanvändning.

Figur 6  Exempel på cykelhjälmsinformation i Motala Tidning under våren 1997.

Motala Tidning samarbetade också med Korpen i samband med det årligt åter-
kommande cykelarrangemanget ”Kretsloppet”. I tidningsinformationen om
arrangemangen uppmanades vuxna cyklister att använda hjälm, bl.a. med Motalas
cykelhjälmslag som ett argument. I samband med Kretsloppen kunde deltagare
även vinna cykelhjälmar.
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Det har tidigare nämnts att ledamöterna i Motalas kommunstyrelse utnämnts
till officiella ”hjälmambassadörer”. Detta har utnyttjats på olika sätt i informa-
tionsarbetet, bl.a. genom ett ”fotomontage” där Motalas cyklister uppmanas till
hjälmanvändning (figur 7).

Figur 7  Exempel på cykelhjälmsinformation i Motala där man utnyttjat att leda-
möter i kommunstyrelsen utnämnts till cykelhjälmsambassadörer.

Det har också pågått ”hjälmutställningar” på flera platser i Motala under 1996 till
1998 där det funnits information om ”hjälmlagen” och hjälmanvändning och
naturligtvis visats hjälmar. Utställningar har t.ex. förekommit i kommunhusets
foajé, dit bl.a. skolklasser kommit på besök.

Figur 8  Exempel på cykelhjälmsutställning i Motala kommunhus foajé. (Foto:
Anita Alexandersson).
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4.4 Massmediabevakning
Under den aktuella studieperioden har Motalas cykelhjälmslag berörts i totalt 15
tidningsartiklar, framför allt i lokal dagspress. Två inslag har förekommit i lokal
TV och radio. Massmediabevakningen har framför allt skett under 1996 efter
lagens införande, då också tre artiklar förekom i rikstäckande tidningar. Artiklarna
i lokalpress har oftast gällt en beskrivning av vad lagen innebär och ibland komp-
letterats med en redovisning av hjälmanvändning i Motala utifrån genomförda
observationsstudier. Artiklarna i riksmedia har däremot gällt en diskussion av in-
förandet av en nationell cykelhjälmslag, där initiativet i Motala getts som
exempel. Inga av artiklarna har bedömts ha formen av ”debattinlägg” där Motalas
hjälmlag kritiskt granskas eller ifrågasätts, utan det har handlat om relativt
neutrala beskrivningar.

En gång under den aktuella studieperioden har det skickats ut formell inbjudan
till pressinformation. Det var i november 1996 i anslutning till att mätresultat över
hjälmanvändning i Motala presenterades för berörda rektorer och skolchefer.
Pressinformationen resulterade i två artiklar i lokalpressen. I tabellen nedan ges en
sammanställning över den massmediabevakning som förekommit. Sammanställ-
ningen baseras dock inte på någon databassökning utan på material som funnits
tillgängligt vid processanalysen och gör därför inte anspråk på att vara hel-
täckande vad gäller alla typer av massmedia. Utförligare detaljer kring artiklarna i
tidningsmedia ges i bilaga 6.

Tabell 8  Mediabevakning av ”cykelhjälmslagen” i Motala under studieperioden.
(Fb/Eb = före/efter hjälmlagsbeslutet, Fi/Ei = före/efter lagens införande).

Fb Eb Fi Ei
Lokaltidning 1 1 1 6 2 1 12
Rikstidning 0 0 0 3 0 0 3
Lokal TV 0 0 1 0 0 0 1
Lokal Radio 0 0 0 1 0 0 1

Totalt: 1 1 2 10 2 1 17

Antal artiklar/inslag 
i massmedia

Sum:1995 1996 1997 1998

4.5 Aktiviteter i förhållande till arbetets olika faser
Arbetet med Motalas cykelhjälmslag kan beskrivas enligt sex delvis överlappande
tidsfaser som till stor del överensstämmer med hur det ursprungliga handlings-
programmet var indelat.

1. Politisk förberedelsefas (våren 1995): Politiskt förankring och planering in-
för att Motalas politiska ledning fattade det formella hjälmlagsbeslutet den
16:e juni 1995.

2. Planeringsfas (hösten 1995): Efter hjälmlagsbeslutet men före införandet.
Planering av kommande aktiviteter. Utarbetande av ett handlingsprogram.

3. Motivationsfas (hösten 1995–våren 1996): Efter hjälmlagsbeslutet men före
införandet. Information om och förankring av lagen till berörda aktörer,
framför allt inom skolan.
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4. Arbetsfas (våren 1996): Före lagens införande. Syfte att öka hjälmanvänd-
ningen och informera om den kommande lagen.

5. Införandefas (våren 1996): I samband med lagens införande (strax
innan/efter). Syfte att öka hjälmanvändningen och informera om lagen.

6. Understödsfas (hösten 1996 – våren 1998): Efter lagen införts. Syfte att öka
hjälmanvändning.

I tabell 9 ges en sammanfattning av antal aktiviteter som genomfört under olika
tidsperioder. De tidsperioder som anges är dels de sex faserna ovan, dels studie-
perioden januari 1995 till juni 1998. De två första åren har delats in i före/efter
hjälmlagsbeslutet (Fb/Eb) och före/efter lagens införande (Fi/Ei). Aktiviteterna
har delats in i de fyra grundkategorier som nämnt tidigare (grundplanering, politi-
ska aktiviteter, hjälmlagsinformation samt cykelhjälmsåtgärder), men också i
massmediaaktiviteter och i vissa relativt kontinuerliga s.k. ”basaktiviteter” som
startade redan innan hjälmlagsbeslutet. De gäller t.ex. trafiksäkerhetsinforma-
törens besök på skolor/dagis, hjälminformation vid pensionärsträffar/äldre-
säkerhetsdagar samt om subventionering av hjälmar till kommunens 5-åringar.

Tabell 9  Aktiviteter med anknytning till Motalas cykelhjälmslag och som genom-
förts under studieperioden. Asterisk (*) symboliserar antal aktiviteter. (Fb/Eb =
före/efter hjälmlagsbeslutet, Fi/Ei = före/efter lagens införande).

Understödsfas
Införandefas
Arbetsfas

Motivationsfas
Planeringsfas

Politisk förberedelsefas
1997 1998

Typ av aktivitet Fb Eb Fi Ei
Grundplanering ** *
Politiska aktiviteter ** * **** *
Hjälmlagsinformation * *** **
Cykelhjälmsåtgärder: 
Barn/skolelever ** * *** ****

Cykelhjälmsåtgärder:
Vuxna cyklister * ** ****

Cykelhjälmsåtgärder:
Allmänheten **** * *****

*
*****
**

Basaktiviteter - barn/elever ** * ** * *** **
Basaktiviteter - Vuxna * * * *

Massmediabevakning * * ** *****
***** ** *

1995 1996

Bortsett från massmediabevakningen har det genomförts drygt 60 enskilda akti-
viteter med olika karaktär och olika varaktighet. Man bör visserligen inte lägga
för stor vikt vid antal aktiviteter eftersom de enskilda aktiviteterna har olika
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kvaliteter och därmed säkerligen olika stor betydelse för t.ex. hjälmanvändningen
i Motala, men utifrån tabellen ovan kan man ändå konstatera följande:

• få cykelhjälmsåtgärder genomfördes under 1996 efter att lagen väl införts
• relativt många cykelhjälmsåtgärder genomfördes under våren 1997 och

våren 1998 jämfört med våren 1996 då ”hjälmlagen” infördes.
• massmediabevakningen av ”hjälmlagen” var mest intensiv hösten 1996
• efter lagbeslutet genomfördes cykelhjälmsåtgärder mot vuxna först 1997

(bortsett från vissa basaktiviteter).

4.6 Informationsspridning om Motalas cykelhjälmslag
4.6.1 Information inom Motala kommun
De som närmast berörs av ”hjälmlagen” i Motala är elever i årskurs 1–6, deras
föräldrar samt personal inom skolan. Ingen regelbunden information har skett till
dessa parter, men däremot har elever, deras föräldrar och lärare fått skriftlig in-
formation genom ett informationspaket. Personal inom skolan har också infor-
merats muntligt vid speciella informationsträffar (se avsnitt 4.3.3). Som nämnts
tidigare har även resultatchefer/rektorer för årskurs 1–6 informerats om andelen
cykelhjälmsanvändare vid olika berörda skolor (se avsnitt 4.3.4). Informationen
baserades på genomförda observationsmätningar och gavs både muntligt och
skriftligt vid tre tillfällen under studieperioden.

I övrigt har det informerats om ”hjälmlagen” vid fyra tillfällen i ett ”Perso-
nalblad” som gått ut till samtliga kommunanställda i Motala, vilket också in-
kluderar berörda lärare. Första informationen var under våren 1996 innan lagen
införts, då personalbladet innehöll information om att lagen skulle införas och
varför. I juni 1996 informerades dels om att ”hjälmlagen” utvärderas och att vissa
mätningar därför genomförs, dels att informationspaket skickats till samtliga be-
rörda elever. Personalbladet i juni 1997 innehöll en påminnelse om att ”hjälm-
lagen” gäller samt information om att en trafiktävling anordnats bland berörda
skolelever och att påverkansarbetet mot vuxna cyklister skulle öka. I oktober 1997
påmindes också om att ”hjälmlagen” gäller och samtidigt informerades om vilka
som vunnit den aktuella trafiktävlingen samt att nya utvärderingsaktiviteter plane-
rades.

4.6.2 Information utanför Motala kommun
Motalas cykelhjälmslag har rönt ett relativt stort intresse även utanför Motala,
bl.a. förekom information i rikstäckande tidningar under hösten 1996 (se avsnitt
4.4). I januari 1996 informerade också Vägverkets region sydöst om Motalas
kommande hjälmlag i sitt ”Trafiksäkerhetsblad”. Utöver detta har det också in-
formerats om Motalas hjälmlag både vid nationella och internationella kon-
ferenser, på Internet samt genom skriftliga rapporter.

• Konferenser:
- 1:a nationella cykelhjälmskonferensen i Lundsbrunn 26–27 oktober 1995.

Föredrag om idén bakom och planeringen av ”hjälmlagen”.
- Femte nationella skadeförebyggande konferensen i Östersund 17–18 april

1996. Föredrag om lagen samt utställning om Motala Safe Community,
vilken bl.a. innehöll information om ”cykelhjälmslagen”.
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- 2:a nationella cykelhjälmskonferensen i Lundsbrunn 27–28 november
1997. Föredrag om preliminära utvärderingsresultat och genomförda akti-
viteter i samband med Motalas cykelhjälmslag.

- 4th World Conference on Injury Prevention and Control in Amsterdam 17–
20 Maj, 1998. Föredrag om resultat från utvärderingen av Motalas cykel-
hjälmslag samt en s.k. ”poster” med exempel på genomförda aktiviteter.

• Internet:
- Information via Vätternrundans hemsida 1997 och 1998.
- Information via Motala kommuns hemsida 1998.

• Skriftliga rapporter:
- Folkhälsoinstitutet förestår en databas som innehåller sammanfattande in-

formation kring olika skadeförebyggande arbete i Sveriges kommuner. I
en skriftlig sammanställning över databasinnehållet 1997 informeras om
att ett ”hjälmlagsprojekt” pågår i Motala (Folkhälsoinstitutet, 1997). In-
formationen handlar primärt om det skadeförebyggande arbete som be-
drivs i Motala, men ”hjälmlagen” nämns som en aktivitet.

- Information i två konferensrapporter från de ovan nämnda Cykelhjälms-
konferenserna i Lundsbrunn. Rapporterna innehåller något redigerade be-
skrivningar av föredragen 1996 och 1997 (Svenska Hjälminitiativgruppen,
1995; Svenska Hjälminitiativgruppen, 1997).

Under våren 1997 hölls ett ”miniseminarium” i Stockholm med anledning av att
Ekerö kommun fått kännedom om Motalas hjälmlag och också ville införa något
liknande. Seminariet arrangerades av trafiksäkerhetsförbundet i Stockholms län
och syftade till att diskutera möjligheten att införa en ”hjälmlag” i Ekerö samt hur
det i så fall kunde ske. Vid seminariet presenterades bl.a. erfarenheter från Motala
genom representanter från VTI och Motala kommun.
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5 Resultat av delstudie 2 – Aktörsintervjuer
I detta avsnitt redovisas resultat som gäller processtudiens delsyfte 2 och som om-
fattar djupintervjuer med personer som deltagit i arbetet med ”hjälmlagen” under
tidsperioden från 1:a januari 1995 till 30:e juni 1998. Vissa av intervjupersonerna
har deltagit i arbetet under hela den aktuella tidsperioden medan andra endast del-
tagit under delar av perioden.

5.1 Övergripande beskrivning av intervjupersonerna
Intervjupersonerna består av fyra män och fyra kvinnor. Samtliga har varit aktörer
i arbetet med Motalas cykelhjälmslag och har alla deltagit i ”cykelhjälmslagens”
referensgrupp under den aktuella tidsperioden. Intervjupersonernas funktion och
typ av delaktighet i referensgruppen har varierat enligt nedan:

• Politiskt ansvar för gruppens arbete
• Planering och förarbete
• Samordning/projektledning
• Administrativt arbete
• Operativt informationsarbete
• Stöd och rådgivning

5.2 Uppfattning om ”hjälmlagens” målsättning och mål-
grupper

Vad är ”cykelhjälmslagens” syfte och målsättning?
De flesta intervjupersoner anser att målet med Motalas cykelhjälmslag i första
hand är att öka barns hjälmanvändning, även om det råder olika uppfattningar om
vilken ålderskategori av barn målet gäller, t.ex. 0–12 år, 7–12 år eller ”barn i all-
mänhet”. De flesta anser också att Motalas hjälmlag syftar till att ge sprid-
ningseffekter till andra cyklistkategorier än barn. Följande svarskategorier fram-
kom:

• Öka barns hjälmanvändning
• Ge spridningseffekter till andra cyklistkategorier. Barn är första steget.
• Öka alla cyklisters hjälmanvändning
• Utgöra förberedelse för nationell cykelhjälmslag

De flesta intervjupersoner tyckte lagens målsättning var bra. Argumenten var dels
att det är enklast och bäst att starta med yngre skolbarn som ett första steg, dels att
det är en naturlig fortsättning på tidigare aktiviteter riktade mot förskolebarn. En
intervjuperson tyckte dock att målsättningen var dålig eftersom den dels riktar sig
mot en redan ”säker” målgrupp, dels ger signaler till 13-åringar att man inte
längre behöver använda hjälm.

Nedanstående citat är exempel på några uppfattningar om målsättningen med
Motalas cykelhjälmslag:

”I det korta lokala perspektivet, så om man kunde öka användningen hos
barn kunde man sedan gå vidare med andra grupper som ungdomar,
äldre och övriga vuxna. Som en slags trestegsraket. Tanken var att det
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skulle påverka alla cyklister i Motala. Jag tycker det var en bra mål-
sättning”.

”Egentligen var nog ett grundsyfte med hjälmlagsidén i Motala att för-
bereda för en nationell hjälmlag. Om man kan visa att en ”frivillig lag” i
en kommun ökar hjälmanvändningen till en viss nivå borde en nationell
riktig hjälmlag ha ännu större effekt”.

”Tycker inte det är någon bra målsättning. Känns konstigt att plocka ut
barn i en viss ålder. Att som kommun plocka ut en viss åldersgrupp. Man
talar så väl om att när du nu fyllt 13 behöver du inte använda hjälm
längre. Det blir lätt den negativa effekten. Jag märker det inte själv, men
man har hört att det blir så. Jag vet inte riktigt hur man skulle göra, men
det känns konstigt att ha en lag som bara gäller vissa. Ser man till
olyckstatistik är ju den valda målgruppen minst drabbad”.

Beslutet om Motalas hjälmlag omfattar formellt låg- och mellanstadieelever.
Vad anser du om detta?
Alla intervjupersoner tyckte att det är bra med barn som formell målgrupp. De
flesta tyckte också att just gruppen låg- och mellanstadieelever var bra, medan
några ansåg att lagen även borde omfatta lite äldre barn. Ingen intervjuperson sa
dock spontant att målgruppen borde utökas även till vuxna. Nedan anges de svars-
kategorier som framkom samt några exemplifierande citat.

• Bra målgrupp
- viktigt att gå stegvis framåt
- enklare att börja med låg-/mellanstadiet
- man måste alltid sätta någon gräns
- yngre barn skall ju ej cykla

• Dålig målgrupp
- ger en ursäkt att sluta använda hjälm efter 12 år
- man borde tagit med hela grundskolan, även lite äldre barn

”…Det gäller att ta ett steg i taget. Om det fungerar med denna målgrupp
borde det sedan bli lättare att utöka med högstadiet. Tror det är lättare att
påverka låg- och mellanstadieelevers hjälmanvändning än högstadieelevers.
Därför bättre att börja med dom. Skälet att inte ta med barn under
skolåldern i lagtexten beror på att det upplevs motsägelsefullt då de
egentligen inte skall cykla.”

”Åldersgränsen för vilka barn som omfattades av lagen var ej bra. Borde ej
sluta vid just 12 år eftersom många barn lätt tar det som ett argument att
sluta använda hjälm när de blir 13. Just gränsen mellan 12 och 13 år är
känslig vad gäller hjälmanvändning. Nu har man ett argument till att sluta
använda hjälm. Lagen gäller ju inte mig längre. Beslutet borde alltså gälla
även lite äldre barn, även om det är svårt att ange någon exakt ålder.”
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Vilka målgrupper har arbetet med ”hjälmlagen” inriktat sig emot?
Alla intervjupersoner upplever att arbetet med Motalas hjälmlag inriktats mot
barn, men de flesta tycker också att man arbetat mot andra cyklistkategorier.
Många av de intervjuade tycker dock att vissa cyklistkategorier borde bearbetats
mer, speciellt vuxna cyklister inom yrkeslivet men också tonåringar. Nedan anges
de svarskategorier som framkom samt några exemplifierande citat:

• Målgrupper som arbetet riktats emot
- barn (låg- och mellanstadiet, upp till 12 år, skolbarn generellt)
- vuxna (pensionärer/äldre, cykelpendlare, skolpersonal, föräldrar)
- övriga (allmänhet, journalister)

• Målgrupper som saknas eller borde bearbetats mer
- ungdomar (tonåringar, högstadiet, idrottsföreningar)
- vuxna (cykelpendlare, föräldrar, rektorer, lärare, brevbärare, kommun-

anställda)
- övriga (företag, invandrare, 13–25 åringar)

”Främst barn i låg- och mellanstadiet, men även pensionärer. Det har även
gjorts vissa trevare mot allmänheten. Vissa målgrupper har missats eller
borde ha fokuserats mer på, t.ex. högstadieelever och föräldrar och cyklister
som pendlar till arbetet. Man har nått föräldrarna enbart indirekt genom
eleverna. Det borde funnits en mer direkt kanal, t.ex. genom arbetsplatser.
Aktiviteter gentemot företagen borde ha kommit igång tidigt, men det var segt
att jobba mot arbetsplatserna.”

”Tonåringar finns inte med som målgrupp. Vi har pratat om målgruppen
många gånger, t.ex. att försöka nå dom genom idrottsföreningar etc. Men det
har inte blivit så mycket mot denna målgrupp. Borde också ha inriktat sig mer
mot unga föräldrar med små barn på cykel.”

5.3 Uppfattning om ”hjälmlagens” effekter
Effekter på egen eller andra cyklisters hjälmanvändning i Motala?
Samtliga intervjupersoner uppger att de använder cykelhjälm själva. De flesta an-
vände visserligen hjälm redan innan de involverades i hjälmlagsarbetet, men
några säger att de påverkats genom att de nu använder hjälm oftare. Alla tror
också att hjälmanvändningen ökat för vissa cyklistkategorier i Motala, antingen
pga. ”hjälmlagen” eller pga. en kombinationer av lagen och andra faktorer. Nedan
anges framkomna svarskategorier samt några exemplifierande citat:

• Positiva effekter på användningen
- ökad användning hos vissa (vuxna, barn, småbarnsföräldrar, pensionärer)
- ökad användning, men inte tillräckligt

• Inga effekter på användningen hos vissa (barn, indirekta målgrupper)

”I första hand tror jag att primära målgruppen har påverkats. Jag är mer
tveksam om spridningseffekter finns. Det kan lika väl vara den allmänna
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trenden i samhället som påverkar. …Jag använder hjälm när jag cyklar och
jag har absolut påverkats av arbetet med lagen. Tidigare var det lite si och så,
men nu har jag alltid hjälm.”

”Det känns som om hjälmanvändningen ökat, speciellt bland äldre och andra
vuxna. Tveksam när det gäller barn. Tycker man ser att vuxna ökat sin an-
vändning. Men det är svårt att veta vad det beror på. Men hjälmlagsarbetet
har förmodligen påverkat vuxna cyklister. Det har ju skrivits mycket.”

Finns det sidoeffekter av ”hjälmlagen” som inte har med hjälmanvändning
att göra?
De flesta intervjupersoner tycker det finns positiva sidoeffekter av Motalas hjälm-
lag, även om vissa också upplevt negativa reaktioner från skolan. En person ut-
tryckte också en tänkbar farhåga i att ”hjälmlagen” kan ha skapat höga för-
väntningar på dess effekter, men om dessa inte uppfylls kanske det kan uppstå en
negativ motreaktion i form av minskat förtroende för liknande åtgärder i fram-
tiden. Nedan anges de svarskategorier som framkom samt några exemplifierande
citat.

• Positiva sidoeffekter
- ökad publicitet i massmedia
- Motala mer uppmärksammat externt
- ökat engagemang/efterfrågan för övriga trafiksäkerhetsfrågor i kommunen

• Negativa sidoeffekter
- vissa negativa reaktioner från lärare och rektorer

• Övrigt
- möjlig negativ motreaktion om för höga förväntningar.

”Den ökade publiciteten har varit bra. Det har inte varit någon negativ
publicitet, men däremot negativa reaktioner från lärare och rektorer.”

”Goda idéer kan föda andra goda idéer, så på så sätt kan det ha haft positiva
sidoeffekter. Har inte upplevt något negativt med hjälmlagen. Engagemanget
för andra säkerhetsfrågor påverkades inte negativt. Snarare tvärt om. Det är
också bra att hjälmlagen i Motala blivit känd i landet och också
internationellt.”

”All publicitet kring trafiksäkerhet tror jag är bra, leder till ökad diskussion
om trafiksäkerhet, vilket är positivt. Ger en ökad förståelse för trafiksäker-
hetsåtgärder. Motalas cykelhjälmslag har gett ett bidrag till detta lokalt i
Motala. Motala tidning har ju skrivit om lagen och det är positivt. Ser inga
negativa sidoeffekter. Jag vet ju att vissa tycker att man inte skall lagstifta om
sådana här saker, inte ens på låtsas. Men jag tycker inte det och har inte
upplevt att det är så.”
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5.4 Uppfattning om aktiviteter och åtgärder
Intervjupersonerna har olika uppfattning om vilka aktiviteter och åtgärder i hjälm-
lagsarbetet som varit viktigast för att påverka cyklisters hjälmanvändning. Svaren
varierar från det arbete som trafiksäkerhetsinformatören gjort till det politiska
hjälmlagsbeslutet i sig. De flesta saknar dock också aktiviteter/åtgärder eller
tycker åtminstone att man borde gjort mer av vissa saker. Nedan anges de svars-
kategorier som framkommit med tillhörande citatexempel.

• Huvudsakliga och viktigaste aktiviteter
- trafiksäkerhetsinformatörens arbete
- aktiviteter riktade mot skolan– massmedias bevakning
- politiska beslutet om ”hjälmlagen”
- vet ej

• Aktiviteter/åtgärder som saknas
- mer aktiviteter som utnyttjar socialt tryck
- mer aktiviteter mot företag
- mer aktiviteter mot vuxna
- mer aktiviteter mot föräldrar
- mer aktiviteter mot högstadiet
- använda mer belöningar
- samarbetat mer med försäkringsbolag

”De viktigaste åtgärderna har nog varit informationen vid rektorskonferenser
och ute på skolorna. Medias bevakning har också givit draghjälp. Borde
förekommit mer påtryckningar via BVC och på så sätt nått föräldrarna bättre.
Jag saknar också trafiksäkerhetsinformation i skolorna från Polisen.”

”…Man borde ha börjat jobba tidigare med företagen, mot cyklister som
cyklar till jobbet. Borde ha jobbat mer med vuxna över huvudtaget. Föräldrar
är en annan grupp som borde arbetats med mer, t.ex. via skolan. Detsamma
gäller elever på högstadiet. Men vet inte riktigt hur man når dessa.”

”Det är egentligen det politiska beslutet som är det anmärkningsvärda egent-
ligen. Det är ju det som sticker ut. Allt annat som gjordes var ju en samling av
redan kända åtgärder.”

Intervjupersonerna fick också frågan om vad de tyckte om de ”cykelhjälms-
kontrakt” som var möjliga att upprättas mellan elev – målsman – skola. Idén med
”hjälmkontrakten” var en av de mer centrala åtgärderna för att stötta det politiska
hjälmlagsbeslutet där tanken var att skapa ett moraliskt tryck hos de nämnda
parterna att verka för ökad hjälmanvändning hos eleverna (se avsnitt 4.3.4). De
flesta intervjupersoner tycker att kontrakten i grunden var bra, men att de inte
riktigt fungerade i praktiken eftersom förankring gentemot skolan var bristfällig.
Två intervjupersoner är dock negativt inställda till idén med kontrakt riktade till
barn. Nedan anges de svarskategorier som framkommit med tillhörande citat-
exempel.
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• Positivt med ”cykelhjälmskontrakt”
- bra, skapar ett moraliskt tryck
- bra, men borde även gällt högstadieelever
- bra, men förankringen skulle varit bättre

• Både positivt och negativt
- bra i mindre begränsade sammanhang, men dåligt om för många omfattas

• Negativt
- förmyndarmentalitet mot barn

”Kontraktet är en bra idé i grunden. Har hört från andra kommuner där de
också tillämpat metoden på skolbarn och där det fungerat bra. Problemet i
Motala var att det inte var tillräckligt förankrat i skolan. Borde varit bättre
förankring. Bäst nås detta genom att gå via rektorerna. Nu ställdes skolan och
rektorerna inför faktum. Ett beslut som tagits av förtroendevalda.”

”Kontrakten är nog bra, men kanske det lämpar sig bättre i mer begränsade
sammanhang i mindre organisationer. På lokala arbetsplatser. Att samordna
det med alla skolor i Motala tror jag var en för stor apparat. Det rinner
ganska fort ut i sanden om man inte märker att någon bryr sig. Möjligheten
till uppföljning är ett problem. Man skulle säkert ha gjort det på ett bättre sätt
i Motala, men det hade krävt helt andra resurser. Kontrakten gällde ju också
mot barn och då kommer en länk till in i bilden, nämligen föräldrarna. Det
blir därför mer känsligt och lättare att det blir problem. Skulle man göra om
lagen med kontrakt i andra kommuner bör man begränsa antal skolor som
omfattas av det. Man skall nog välja ut vissa skolor som får vara med. Annars
blir det för stor apparat att administrera.”

”När det gäller kontrakten påminner det lite om en slags förmyndarmentalitet.
Jag tror inte det fungerar så bra när det gäller barn.”

5.5 Vad har fungerat bra respektive dåligt i arbetet med
”hjälmlagen”?

Vad har varit positivt - vad har fungerat bra?
De flesta intervjupersoner är nöjda med hur kommunikationen fungerade mellan
de personer som var inblandade i arbetet med ”hjälmlagen”. De flesta tycker
också att de fått tillräckligt med information om hur arbetet bedrivits. När det
gäller positiva upplevelser av hjälmlagsarbetet varierar svaren något, men fram-
förallt nämns en ökad publicitet i massmedia samt ett ökat engagemang för trafik-
säkerhetsfrågor och cykelhjälmar i Motala. Nedan anges framkomna svarskate-
gorier samt några exemplifierande citat.

• Massmedia
- ökad publicitet
- bra relationer med lokaltidning
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• Ökat engagemang
- för trafiksäkerhetsfrågor hos politiker och tjänstemän i Motala
- för cykelhjälmsfrågan i Motala

• Samverkan
- hjälmlagsarbetet har skapat ny samverkan mellan olika personer
- fått ett bra kontaktnät

• Övrigt
- Hjälmlagsbeslutet i sig. Bra att idén genomfördes.
- bra kontinuitet i arbetet
- bra initial information till skolan

”Hjälmlagen har fått en hel del pressbevakning. Det har pratats en hel del
cykelhjälm i Motala och där har säkert hjälmlagen bidragit. Det är ju en
annorlunda grej, speciellt när det är nytt.”

”Att själva idén blev genomförd är bra. Att det faktiskt togs ett beslut är ett
viktig kunskapstillskott i det förebyggande arbetet. Det är viktigt att kunna
testa sådana idéer. Sedan är det ju inte alltid det blir som man tänkt sig.
Cykelhjälmsfrågan har säkert också blivit mer central i Motala än vad den
annars skulle blivit. Det är ju positivt. Det har också lett till att vissa personer
tvingats jobba tillsammans som kanske inte annars hade skett. Det har ju
bildats arbetsgrupper som annars kanske inte kommit till. Det blir ju alltid en
personlig utveckling av detta.”

Upplevda problem?
Ett tänkbart problem är ekonomiska begränsningar och därför tillfrågades
intervjupersonerna om man upplevt detta som ett hinder i hjälmlagsarbetet. De
svarande inser visserligen att ekonomin varit begränsad och att det naturligtvis
vore bra med mera pengar, men ingen har upplevt detta som något större problem
i arbetet. De flesta har däremot upplevt andra typer av problem. Det klart van-
ligaste problemet är att man inte tycker ”hjälmlagen” förankrats tillräckligt,
framför allt inte hos skolpersonal. De flesta tycker också det uppstått problem när
vissa nyckelpersoner försvunnit under arbetets gång. Likaså har vissa upplevt
problem med otydlig ansvars- och rollfördelning i arbetet med ”hjälmlagen”. Man
har ibland varit osäker om vem eller vilka i Motalas organisation som ansvarar för
vissa frågor eller aktiviteter relaterade till ”cykelhjälmslagen”. De problem som
upplevts resulterade i nedanstående svarskategorier som också illustreras med
några citat.

• Dålig förankring
- gentemot skolan
- internt i Motalas organisation

• Nyckelpersoner försvann
- arbetet alltför beroende av nyckelpersoner

• Otydlig ansvars- och rollfördelning i Motalas organisation gällande hjälm-
lagsarbetet
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• Bristande engagemang
- hos politiker i Motala
- hos skolledningen
- hos Safe Communities säkerhetsråd

• Resursbrist
- för få som jobbat med operativa åtgärder
- saknat tid att genomföra alla idéer

• Övrigt
- ”cykelhjälmskontrakten” fungerade inte
- tandlös låtsaslag
- otillräcklig bearbetning av nytillkomna årskurser i skolan

”Jag är ganska kritisk mot lagen över huvud taget. Jag tycker att skall det vara en
lag skall det vara en riktig lag. Det blir annars tandlöst. Det kanske hade kunnat
fungera, man kan ju kalla saker för vad man vill, men projektet fungerade ju inte
av flera skäl. Framför allt för att det inte fanns någon förankring åt alla håll.
Projektet levde egentligen ett liv på en egen isolerad ö om man skall hårddra det.
Man skall inte tro att skolor skall göra saker bara för att man säger det. Det
måste jobbas in. …Personalomsättningen inledningsvis var negativ för projektets
förberedelser. Nyckelpersoner slutade och ersättningen av dessa tog tid. Det hade
varit bättre med tydligare roller från början om vem som skall driva lagen. Det är
nog inget fel att lagen drevs från kommunledningskontoret från början, men man
borde då sett till att ha med fler viktiga representanter från början, t.ex. skolfolk.”

”Politikerna borde ha engagerat sig mer. Känns inte som om de egentligen har
tagit det riktigt på allvar. … Det fanns tyvärr inget engagemang hos rektorernas
verksamhetschefer för hjälmlagen. Förslaget var förmodligen dåligt förankrat hos
dom. Jag vet inte. …Politikerna borde ha lagt ansvaret för genomförandet och
uppföljningen av lagen på någon tjänstemannaorganisation, t.ex. Tekniska
nämnden. Det saknas ett formellt politiskt uppdrag till någon enhet att driva
frågan. Eventuellt kunde hjälmlagen ha samordnats från Safe Comunity. Det
viktiga är att det finns någon formellt utsedd organisatorisk enhet att driva
frågan. ...Jag tycker det varit oklar vem som egentligen har ansvaret att driva
frågan. Det har visserligen blivit så att kommunledningskontoret drivit frågan
med det är inte klart uttalat att det skulle bli så. …Safe Comunity har varit
inblandat genom att de fått fortlöpande information i ledningsgruppen och i
säkerhetsråden. Men de olika råden borde ha varit mer engagerade. Tycker
däremot inte att säkerhetsråden skulle haft ansvaret för driften av hjälmlagen. Det
är ju ingen formell politisk organisation.”

”Den politiska styrningen av projektet var lite dåligt i början. X hade ju visser-
ligen ansvaret, men efter beslutet var X påväg mot nästa mål. Sedan blev det ju
lite turbulens i kommunen som alla vet. Det fanns ett beslut, men inte någon ut-
talad implementeringsplan med ansvars- och rollfördelning. Om inte Y hade
engagerat sig i frågan tror jag faktiskt inte att det blivit något alls.”
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5.6 Uppfattning om det politiska beslutet om lokal hjälmlag
i Motala

Samtliga intervjupersoner tycker det är bra och viktigt att det togs ett politiskt
beslut att arbeta med cykelhjälmsfrågan i Motala. De flesta är dock kritiska till att
man försökte förankra ett redan fattat beslut. Man tycker istället att besluts-
processen borde varit omvänd, dvs. att först förankra frågan och sedan avsluta
med ett politiskt beslut. Uppfattningen om namnet ”lokal cykelhjälmslag” varierar
från ”bra” till ”dåligt”, även om de flesta tycker namnet är ok. De svarskategorier
som framkom anges nedan och illustreras med några citat.

• Politiska beslutet
- bra och viktigt (bra avstamp, bra publicitet)
- bra, men omvänd förankringsprocess vore bättre.

• Namnet ”lokal cykelhjälmslag”
- bra (ger tyngd, är unikt)
- ok
- spelar ingen roll
- både bra och dåligt
- dåligt

”Beslutet är både bra och dåligt. Det är nog en förutsättning att det finns en
grundacceptans för beslutet och att det är förankrat innan. Då tror jag ett
beslut är bra, t.ex. om man känner ett engagemang och intresse från berörda,
i det här fallet skolan. Då tror jag det är bra att också få ett politiskt beslut på
det. Men om förankringsprocessen inte genomförts tillräckligt bra blir ett
beslut lätt en belastning i stället. I det här fallet gick det nog lite fort. En
parallell är inom sjukvården där man varit med om att beslut fattats, men där
kanske inte klinikchefen varit med på beslutet och då kan genomförandet
snarar motarbetas. Men jag tror att ett politiskt beslut är bra när väl
förankringsprocessen är genomförd. Ett beslut är ju trots allt något som skall
efterlevas och kan därför vara ett stöd i argumentationen för efterlevnad.
Namnvalet är bra tycker jag. Det visar ju ändå på en handfasthet från politiskt
håll. Om man t.ex. kallar det för cykelhjälmskampanj eller -initiativ blir det
lätt ett projekt bland alla andra tusen projekt. Jag tycker det skall vara ett
namn med tyngd.”

”Det är viktigt med ett formellt politiskt beslut och även att det kallas
hjälmlag. Det är dels något unikt och ger tyngd åt arbetet. Man kunde
visserligen ha tänkt sig en vanlig hjälmkampanj, men det tror jag inte alls
givit samma genomslag. I princip pågick redan sedan tidigare en
hjälmkampanj. Vi hade årliga 5-årshjälmar och vissa andra aktiviteter. Men
det var inte tillräckligt.”

”Det hade nog väckt betydligt mindre ont blod om man inte tagit
hjälmlagsbeslutet. Men det kanske beror på att det var ett effektivt beslut. Folk
blev ju berörda. Man kanske inte brytt sig alls om man inte tagit beslutet. Det
hade inte heller fått så mycket publicitet utanför Motala om vi inte haft lagen.
Publiciteten inom kommunen styrs mer av vilka aktiviteter vi gör. Har vi bara
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bra aktiviteter får vi som regel också publicitet. Det är viktigt med politiska
beslut. Då får man politikerna med på tåget. Däremot skulle man inte börjat
med det politiska beslutet tycker jag. Man borde valt ett annat begrepp än lag.
Policy eller vad som helst, men inte lag.”

5.7 Övriga uppfattningar
Hjälmlagsarbetets organisatoriska tillhörighet?
I avsnitt 4.2 (figur 1) redovisades en modell över hur arbetet med ”cykelhjälms-
lagen” i Motala organiserats och vilka kopplingar som funnits med olika organisa-
toriska enheter. Arbetet med ”hjälmlagen” har primärt drivits av en referensgrupp
som haft sin formella organisatoriska hemvist hos Motalas kommunled-
ningskontor.

En arbetskopia av organisationsmodellen visades för intervjupersonerna för
eventuella synpunkter. Alla höll med om den organisatoriska beskrivningen, även
om några hade vissa smärre synpunkter. Vissa intervjupersoner var också kritiska
mot hjälmlagsarbetets organisation, bl.a. efterlystes en bättre samordning med
kommunens trafiksäkerhetsprogram och en bättre anknytning till skolans
verksamhet. Följande citat kan illustrera dessa uppfattningar.

”Jag tycker själva hjälmlagsarbetet borde ha samordnats och integrerats med
kommunens trafiksäkerhetsprogram. Den organisatoriska tillhörigheten har
varit lite konstig. Det ser man också på mycket av det som skrivits om
åtgärderna. En del av det har ju inte med hjälmlagen att göra utan det är
sådant vi gjort. Men det finns säkert fall där det är tvärt om också.”

”Rent logiskt tycker man ju att hjälmlagsprojektet är ett ärende som hör
hemma i barnsäkerhetsrådet. …Däremot är det ju en brist att inte elever,
lärare och hem-o-skola varit med mer direkt i arbetet. Det är en brist. De
borde naturligtvis varit representerade i hjälmgruppen.”

Har ”Motalaskandalen” påverkat hjälmlagsarbetet?
Under hösten 1995 anklagades vissa ledande politiker i Motala för att ha miss-
brukat kommunala medel för egen vinning. Det skrevs en rad artiklar om detta i
lokalpressen och den s.k. ”Motalaskandalen” uppmärksammades också på riks-
nivå (Storm, 1996). Uppmärksamheten påverkade hela Motalas politiska verk-
samhet, framför allt under 1995/96 och ledde bl.a. till att flera av Motalas ledande
politiker byttes ut. Men frågan är om det påverkade arbetet med ”cykel-
hjälmslagen”?

De flesta intervjupersoner upplever att ”Motalaskandalen” haft en negativ
inverkan på hjälmlagsarbetet. En person tror dock inte att det påverkat speciellt
mycket. Följande svarskategorier framkom, vilka också illustreras med några
citat.

• Negativ påverkan
- stört fokus och engagemanget för trafiksäkerhetsfrågor
- nyckelperson försvann
- störde förankringsprocessen
- gav negativ klang till kommunpolitiska beslut
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• Ingen påverkan
• Vet ej

”Det har det säkert gjort indirekt. Skandalen kom ju mitt i förankrings-
processen. Hela förankringsarbetet tappade fart i och med att X försvann.
Sedan var det ju så att mycket av det som var politiska initiativ förknippades
med skandalen. Det kan knappast ha varit positivt.”

”Har inte påverkat så mycket. Inte mer än att X faller ifrån, men det på-
verkade ju inte oss som var kvar. Stämningen i kommunhuset påverkades ju
visserligen och entusiasmen hos de flesta var lägre än vanligt. Men i praktiken
så påverkade det inte så mycket. Verksamheten skulle ju gå vidare ändå. Den
politiska styrningen förändrades egentligen inte. Skandalen är däremot ett bra
skäl att skylla på att man inte nådde riktigt ända fram. Men i praktiken är det
inte riktigt sant.”

”Svårt att veta hur det påverkat. Men naturligtvis bör det ha sänkt statusen för
allt som kommit från kommunen. Allting har säkert tappat tempo och status.
Speciellt under den period när det skrevs som mest skit om Motala i tidningen.
X försvann ju i denna veva, vilket inte var bra. X var ju en stor eldsjäl.”
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6 Diskussion
6.1 Begränsningar
Föreliggande studie är genomförd med kvalitativa datainsamlingsmetoder i ett
försök att ge en retroaktiv beskrivning av arbetet med Motalas lokala cykel-
hjälmslag och de uppfattningar som finns bland närmast inblandade aktörer.
Studiens uppläggning och genomförande innebär dock vissa begränsningar både
vad gäller resultatens giltighet och generaliserbarhet. En begränsning gäller den
studieperiod som valts från januari 1995 till juni 1998. Förmodligen har det skett
inofficiella diskussioner om lagförslaget även innan 1995, vilket bl.a. stöds av
intervjun med det kommunalråd som tog initiativet till lagförslaget. Men sannolikt
har det inte förekommit någon mer formell behandling av hjälmlagsförslaget
innan studieperioden eftersom det borde ha upptäckts i något av de dokument som
sammanställts från den aktuella studieperioden. Studien kan inte heller uttala sig
om det arbete och de diskussioner om ”hjälmlagen” som kan ha skett efter studie-
perioden. En viss avgränsning i tid måste dock göras och bedömningen är att den
studieperiod som valts täcker in det mest relevanta arbetet vad gäller initiering och
implementering av Motalas hjälmlag.

En annan begränsning är att delstudie 1 baseras på skriftligt material kring
”hjälmlagen” som varit tillgängligt via kontakter med Motala kommun. Det inne-
bär att eventuella informella diskussioner som inte kunnat utläsas från tillgängliga
dokument inte heller går att uttala sig om. Det gäller även diskussioner som kan
ha förekommit vid formella sammanträden, men som inte framgår av protokollen.
Delstudie 2 ger dock i flera fall kompletterande information om eventuella
informella diskussioner.

Av resursskäl har relativt få intervjuer genomförts i delstudie 2 och de har
också begränsats till de personer som varit mest involverade i arbetet med Motalas
hjälmlag. Resultatet bedöms kunna generaliseras till de personer som varit mest
aktivt involverade i planeringen och det operativa arbetet med hjälmlagen, men
man kan inte generalisera till samtliga personer som på något sätt varit aktörer i
hjälmlagsarbetet. Det vore dock önskvärt om intervjustudien kunnat gjorts något
bredare och även omfattat t.ex. fokusgruppsintervjuer med föräldrar, lärare och
rektorer.

När det gäller kommunens kostnader för arbetet med ”cykelhjälmslagen” har
det i denna studie inte gått att göra någon utförlig redovisning av detta. Vissa
kostnader finns visserligen bokförda på ”hjälmlagen”, t.ex. kostnaderna för den
skolklass som vann en resa till Kolmårdens djurpark samt kostnader för vissa
cykelhjälmsobservationer i Motala, men det rör sig totalt om mindre än 10 000 kr.
Merparten av kostnaderna för arbetet med ”hjälmlagen” utgörs istället av arbets-
tidskostnader som inte bokförts separat utan har för de flesta aktörer ingått som en
del i det ordinarie arbetet.

6.2 Resultatdiskussion
Resultaten tyder på att initiativet till Motalas lokala cykelhjälmslag och den poli-
tiska förankringen av lagen i huvudsak drivits av en person, nämligen det kom-
munalråd som 1995 var ordförande i Motalas Safe Community. Grundidén till
”hjälmlagen” hade kommunalrådet fått bl.a. genom externa kontakter inom Safe
Community nätverket. Lagbeslutet i kommunfullmäktige fattades utan större mot-
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stånd. Fyra av de 57 ledamöterna reserverade sig dock, men inte mot lagen i sig
utan mot benämningen ”lokal cykelhjälmslag”.

Värt att notera är att en enskild person lyckas driva igenom en så pass unik
företeelse som en ”kommunal cykelhjälmslag”. Det tyder på att det är viktigt med
”eldsjälar” som engagerat kan driva trafiksäkerhetsfrågor. Men förmodligen hade
det inte gått lika bra om inte Motala varit en Safe Community som under flera år
informerat om och arbetat med att förebygga olycksfallskador inom kommunen
(Lindqvist, Timpka & Schelp, 1996).

Det kan uppstå problem om frågor drivs hårt av enskilda personer och dessa
personer plötsligt slutar. Så blev fallet i Motala då KR avgick i samband med den
s.k. ”Motala skandalen” 1995/1996 (Storm, 1996). Några månader senare slutade
också kommunens trafikingenjör som svarade för det operativa arbetet med kom-
munens trafiksäkerhetsfrågor och bl.a. arbetat med handlingsprogrammet för
”cykelhjälmslagen”. KR ersattes visserligen relativt snabbt med ett nytt kom-
munalråd, men tyvärr blev det inte klart med någon permanent ersättare för trafik-
ingenjören förrän hösten 1996. När KR och trafikingenjören slutade var hjälm-
lagsbeslutet redan fattat, men förberedelsearbetet av ”hjälmlagens” införande på-
gick och detta arbete tappade därmed fart. Dessutom planerades ett cykelhjälms-
seminarium under hösten 1995, i vilket berörda resultatchefer/rektorer inom
Motalas grundskola skulle delta. Syftet var att förbereda och förankra införandet
av ”hjälmlagen”. Tyvärr blev seminariet inställt pga en snöstorm som lamslog
hela Östergötland. Det genomfördes dock inte heller vid något senare tillfälle.
Förmodligen bidrog också de två nyckelpersonernas avhopp till en bristfällig
förankring av hjälmlagsbeslutet, framför allt gentemot skolorna. Detta stöds också
av de intervjuer som genomförts och där några av de främsta problem som upp-
levts var dålig förankring gentemot skolan och att ovan nämnda nyckelpersoner
slutat. När det gäller förankringen gentemot skolan har resultatchefer/rektorer
inom skolan visserligen fått fortlöpande information om hur cykelhjälmsanvänd-
ningen förändrats vid olika skolor i Motala. Varken rektorer, lärare eller föräldrar
har dock varit aktivt involverade i planering eller diskussion av åtgärder eller upp-
komna problem i hjälmlagsarbetet. Exempelvis fanns ingen skolrepresentant i
referensgruppen för hjälmlagsarbetet. Det är förvånande att skolpersonal inte in-
volverats mer aktivt i hjälmlagsarbetet eftersom de formellt sett är direkt berörda
av ”hjälmlagen”.

Merparten av de intervjuade tror också att ”Motala skandalen” haft en negativ
inverkan på hjälmlagsarbetet. ”Skandalen” påverkade Motalas politiska verk-
samhet, framför allt under 1995/96, och ledde bl.a. till att flera av Motalas ledande
politiker avgick. Det mesta av debatten fokuserades kring den dåvarande ord-
föranden i kommunfullmäktige och som också var ordförande i Motalas Tekniska
nämnd (med bl.a. ansvar för kommunens trafiksäkerhetsfrågor). Det är därför ett
rimligt antagande att den offentliga debatten kring ”Motala skandalen” påverkade
arbetet och engagemanget också för trafiksäkerhetsfrågor hos kommunalt anställd
personal i Motala och därmed arbetet med ”cykelhjälmslagen”.

Flera av de intervjuade upplevde problem med otydlig ansvars- och rollfördel-
ning kring vissa frågor i arbetet med ”cykelhjälmslagen”. Ser man till hur arbetet
med ”hjälmlagen” var organiserat i kommunen är det förståeligt att sådana
problem kunde uppstå. Det huvudsakliga arbetet med ”cykelhjälmslagen” drevs
av en separat ”referensgrupp”, men samtidigt hanterades frågor kring trafik-
säkerhet och cykelhjälmsanvändning av flera olika enheter/funktioner inom kom-
munen. Det politiska ansvaret för kommunens trafiksäkerhetsarbete låg t.ex. på
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Tekniska nämnden medan det operativa ansvaret låg på trafikingenjören i
beställarnämndskansliet. Inom Safe Community kunde cykelhjälmsfrågor beröras
av de olika säkerhetsråden, speciellt trafiksäkerhetsrådet och barnssäkerhetsrådet.
Därtill fanns i kommunen en s.k. samverkansgrupp för trafiksäkerhet med syfte att
behandla strategiska trafiksäkerhetsfrågor. ”Cykelhjälmslagens” referensgrupp var
inte formellt knuten till någon av de nämnda trafiksäkerhetsfunktionerna utan
hade sin hemvist i kommunledningskontoret. Det är ett rimligt antagande att de
många tänkbara trafiksäkerhetsfunktionerna bidragit till att vissa aktörer upplevt
oklarheter i var ansvaret låg i att driva vissa frågor. En av intervjupersonerna
tyckte att det i samband med det politiska hjälmlagsbeslutet borde ha utsetts en
organisatorisk enhet som formellt ansvarig för införandet och arbetet med
”cykelhjälmslagen”. Resultatet av föreliggande studie tyder inte på att så har skett.
Det framgår inte heller av materialet att någon person var formellt utsedd till
projektledare.

Genomgången av olika sammanträdesprotokoll visar också att diskussioner om
”hjälmlagen” vad gäller arbetsformer, planerade åtgärder, uppkomna problem, etc.
inte berörts speciellt mycket i andra enheter än i referensgruppen. Det har visser-
ligen skett sådana diskussioner vid några tillfällen i Safe Community’s lednings-
grupp och i barnsäkerhetsrådet samt vid ett tillfälle i trafiksäkerhetsrådet respek-
tive arbetssäkerhetsrådet. I kommunens Tekniska nämnd, som har det formella
trafiksäkerhetsansvaret i kommunen, har ”hjälmlagen” nämnts vid endast ett till-
fälle under studieperioden och då i samband med information om planerade
observationsmätningar av cyklisters hjälmanvändning. Däremot har Tekniska
nämnden vid ett antal möten diskuterat de s.k. ”5-årshjälmarna” (subventionering
av cykelhjälmar till kommunens alla femåringar), men utan att koppla det till
”cykelhjälmslagen”. Inte heller i den s.k. samverkansgruppen för trafiksäkerhet
har ”hjälmlagen” diskuterats, trots att gruppen arbetat med kommunens trafik-
säkerhetsprogram där ökad cykelhjälmsanvändning utgör ett prioriterat område. I
trafiksäkerhetsprogrammet nämns däremot den lokala ”cykelhjälmslagen” kort i
en bilaga. Förmodligen hade arbetet med ”cykelhjälmslagen” kunnat bli effek-
tivare och ansvarsfördelningen tydligare om arbetet samordnats bättre mellan de
enheter i kommunen som på något sätt hanterade cykelhjälmsfrågor.

Det har förekommit relativt få politiska diskussioner kring lagen när väl be-
slutet var fattat. Det var egentligen bara under ett möte det fattades beslut rörande
uppföljning av hjälmlagsbeslutet. Det var kommunstyrelsens verksamhetsutskott
(KSVU) som i augusti 1996 beslöt att skolorna skulle redovisa vilka åtgärder de
vidtagit med anledning av ”hjälmlagen” samt att alla resultatenheter inom skol-
området skulle utse kontaktpersoner för trafiksäkerhetsfrågor. Vid detta möte
beslöts också att den enhet som företräder kommunens personal (CAK) skulle
uppmanas medverka i arbetet med ”cykelhjälmslagen”. Vid efterföljande möten
konstateras att 15 av 24 skolor dittills redovisat hur de arbetat med ”hjälmlagen”.
Här framgick bl.a. att mindre än en procent av eleverna hade skrivit på ett ”cykel-
hjälmskontrakt”. Informationen föranledde dock ingen ytterligare diskussion eller
åtgärd från politiskt håll. Det skedde heller ingen politisk uppföljning av hur CAK
medverkade i hjälmlagsarbetet.

Med tanke på att Motalas cykelhjälmslag baseras på ett politiskt beslut i kom-
munfullmäktige är det förvånande att inte lagen behandlats mer kontinuerligt i de
politiska instanserna än vad som skett. Det har ju trots allt förekommit vissa
problem i arbetet med ”hjälmlagen”, t.ex. att förankringen gentemot skolan varit
bristfällig och att hjälmkontrakten inte fungerat som det var tänkt. Likaså har det
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genomförts regelbundna observationsmätningar över cykelhjälmsanvändningen i
Motala som visade ökande hjälmanvändning första året efter lagens införande,
men att användningen sedan minskar igen. Vändningen i hjälmanvändnings-
trenden föranledde dock inga speciella politiska åtgärder enligt de protokoll som
gåtts igenom.

I resultatredovisningen i delstudie 1 har beskrivits relativt detaljerat vilka olika
aktiviteter som genomförts i arbetet med ”cykelhjälmslagen”. Det finns dock även
en hel del aktiviteter som planerades, men av olika skäl inte genomfördes. En be-
skrivning av dessa ges i bilaga 7. Bland annat genomfördes inte de informations-
aktiviteter som var planerade i samband med lagens införande 1:a maj 1996. Det
gällde t.ex. en presskonferens samt uppsättning av affischer med hjälmlagsinfor-
mation. ”hjälmlagen” fick visserligen en god uppmärksamhet i massmedia även
utan den planerade presskonferensen, men den största bevakningen skedde efter
införandet. Speciellt under våren och hösten 1996 var det många planerade
aktiviteter som inte genomfördes, vilket delvis kan bero på att nyckelpersoner
slutade i referensgruppen och den politiska turbulens som följde av ”Motala
skandalen”.

Flera av de aktiviteter som inte genomfördes som planerat handlade om olika
idéer med ”cykelhjälmskontrakt”, speciellt gentemot vuxna cyklister. Tanken var
t.ex. att upprätta ”hjälmkontrakt” med cyklister på allmänna cykelstråk samt göra
lärare och idrottsledare till ”hjälmambassadörer”. Det planerades också att få
igång en tävling där olika arbetsgivare utmanade varandra i så hög hjälman-
vändning som möjligt bland sin personal. Vuxna ”hjälmambassadörer” rekry-
terades visserligen senare, främst under 1997 och 1998, men inte i den omfattning
som ursprungligen planerats. I delstudie 2 framgår också att flera av de intervju-
ade saknade just mer åtgärder riktade mot vuxna cyklistkategorier.

Det var också planerat att anordna regelbundna tävlingar eller någon typ av be-
löningar kopplade till de ”hjälmkontrakt” som skulle upprättas mellan elever-
förälder-skola, men inte heller detta blev av. Idén med ”cykelhjälmskontrakt” är
annars relativt ofta använt i Sverige idag och forskning har också kunnat påvisa
stora positiva effekter på hjälmanvändningen för vuxna cyklister vid vissa arbets-
platser (Nolén, 1996). Det är dock inte självklart att ”hjälmkontrakt” riktade till
yngre skolbarn är en lika bra idé. De flesta aktörer som intervjuats var dock posi-
tiva till idén att använda ”cykelhjälmskontrakt” i hjälmlagsarbetet, även om de
inte tyckte det fungerade i praktiken i Motala beroende på bl.a. dålig förankring
gentemot skolan.

Som nämnts tidigare har det genomförts cykelhjälmsobservationer i Motala
varje höst under 1995 till 1998 (se avsnitt 1.1.1.1). Mätningarna visar ökad hjälm-
användning första halvåret efter införandet av ”lagen”, men det har därefter inte
skett någon ytterliggare ökning. För skolbarn tycks användningen istället minska
igen under 1997 och 1998 (Nolén, 1999c). Om man försöker relatera observa-
tionsresultaten till de olika typer av aktiviteter som genomfört inom ramen för
Motalas cykelhjälmslag kan man notera att det under första halvåret efter lagens
införande togs vissa politiska beslut om uppföljning av ”hjälmlagen” samt att det
förekom en markant större massmediabevakning. Merparten av de cykelhjälms-
åtgärder som genomförts i syfta att öka användningen hos olika målgrupper
skedde däremot under 1997 och 1998. I efterhand kan man bara spekulera i vilken
betydelse olika aktiviteter har haft, men ett antagande är att det politiska hjälm-
lagsbeslutet i sig och det efterföljande beslutet om uppföljning på skolorna var
speciellt viktigt i sammanhanget. Det politiska beslutet, och förmodligen också
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namnet ”Hjälmlag”, har i sin tur troligtvis skapat den uppmärksamhet som skedde
i massmedia efter lagens införande. Om dessutom fler av de aktiviteter som
faktiskt planerades 1996 också hade genomförts, kanske hjälmanvändningen
kunnat öka ännu mer än vad observationsmätningarna visar.

Merparten av de intervjuade är positiva till att det blev ett politiskt beslut om
en ”lokal hjälmlag” och de flesta har heller inget emot namnet. Liknande tankar i
Ekerö kommun är dock exempel på att namnet kan upplevas kontroversiellt.
Ekerö kommun blev under 1997 intresserad av Motalas ”cykelhjälmslag” och
planerade att införa något liknande (se avsnitt 4.6.2), men efter diskussioner valde
man att inte använda begreppet ”hjälmlag” utan kallade istället projektet för
”Cykelhjälmsanvändning i Ekerö – Ett lagarbete”. Av olika skäl avbröts projektet
i förtid (Jonasson, 1998).

Resultatdiskussionen hittills har främst behandlat de problem som förekommit
i syfte att om möjligt kan undvikas om liknande projekt genomförs i andra kom-
muner. Men man får inte glömma bort de positiva sakerna och det som fungerat
bra. De flesta aktörer som intervjuats tycker t.ex. att valet av målgrupp och mål-
sättning med ”hjälmlagen” var bra och att kommunikationen mellan närmast be-
rörda aktörer fungerat bra. Man är också överlag positiv till att ”hjälmlagen” upp-
märksammats mycket i massmedia. Många upplever också att ”hjälmlagen” lett
till ökat engagemang för trafiksäkerhetsfrågor hos kommunens politiker och
tjänstemän och att det uppstått samverkan mellan personer som kanske inte annars
skulle ha förekommit.

Det löpande operativa arbetet med att planera och genomföra aktiviteter med
anledning av ”hjälmlagen” har skötts av 5–6 personer, men imponerande många
personer (134 st.) har på ett eller annat sätt varit inblandade i arbetet. Totalt har
också 19 olika föreningar/organisationer medverkat i arbetet. Många personer har
även engagerats utanför kommunen. Med tanke på att hjälmlagsarbetet haft vissa
problem under genomförandet, t.ex. bristande förankring, nyckelpersoner som
slutat och en politisk ”skandal”, är det ändå imponerande många ”cykelhjälms-
aktiviteter” som genomförts. Flertalet av aktiviteterna hade förmodligen inte blivit
av om inte ”hjälmlagen” införts.

6.3 Slutsatser
Utifrån processtudiens resultat kan man konstatera följande:

• Det är viktigt med ”eldsjälar” som kan initiera och driva arbetet, men om
verksamheten hänger för mycket på någon enstaka person blir ”projektet” sår-
bart. Det är viktigt att efterföljare snabbt tar vid om nyckelpersoner slutar.

• En lokal cykelhjälmslag måste förankras väl hos relevanta målgrupper. Dessa
målgrupper bör också finnas representerade i en eventuell referensgrupp.

• Det måste finnas en tydlig ansvars- och rollfördelning i arbetet. En formell
projektledare bör utses.

• Hela kommunens hantering av cykelhjälmsfrågor bör samordnas med hjälm-
lagsarbetet.
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• Det är viktigt med ett kontinuerligt politiskt engagemang i arbetet. En plan bör
upprättas för hur den politiska uppföljningen av ”hjälmlagen” skall ske så att
åtgärder snabbt kan vidtas om problem uppstår.

• Om man med en lokal ”cykelhjälmslag” vill nå ökad hjälmanvändning bland
alla cyklister i kommunen, måste man från början även inrikta arbeta mot
vuxna cyklister.

• Det politiska hjälmlagsbeslutet i sig tycks vara viktigt för att påverka hjälm-
användningen. Det medförde bl.a. ett stort massmediaintresse, speciellt första
halvåret efter lagens införande. Förmodligen spelar namnet ”hjälmlag” en
viktig roll i sammanhanget.

Avslutningsvis är det positivt att idén om en ”lokal cykelhjälmslag” kunnat testas
i verkligheten. Erfarenheterna från genomförda observationsstudier över hjälman-
vändningen i Motala, tyder visserligen inte på att Motalas ”cykelhjälmslag” är
någon ersättning till en nationell cykelhjälmslag (Nolén, 1998c; Nolén, 1999c).
Föreliggande processtudie visar däremot att idén med lokala cykelhjälmslagar bör
ha en god potential att varaktigt öka hjälmanvändningen i en kommun om bara
vissa problem kan undvikas och vissa aktiviteter intensifieras. Enligt Lindqvist,
Timpka och Schelp (1996) bör alla lokala skadepreventiva program bedrivas lång-
siktigt (gärna tio år eller mer) för att vara effektiva. Detta gäller förmodligen även
arbetet med en ”lokal cykelhjälmslag”.
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Intervjuguide (i komprimerad form)

Intervjudatum: Ipnr: Kön: Ålder: Titel: Arbetsgivare:

1. Beskriv på vilket sätt du varit inblandad i arbetet med Motalas hjälmlag?
- Under vilken tid/tider har du varit iblandad (från jan 1995 till juni 1998)
- Vilken roll har du haft. Något speciellt ansvarsområde. Exempel på uppgifter du arbetat med

2. Hur uppfattar du syftet och målsättningen med hjälmlagen?
- Är det en bra målsättning
- Borde man haft någon annan målsättning

3a. Vilka målgrupper uppfattar du att arbetet med hjälmlagen inriktat sig emot
- finns direkta och indirekta målgrupper
- målgrupper som saknas och som borde funnits med

3b. Enligt KF-beslutet gäller omfattar lagen formellt låg- och mellanstadieelever. Vad tycker du om valet
av denna målgrupp?
- Borde lagen omfattat någon annan målgrupp istället, tex äldre eller yngre?

4.  Har du fått tillräcklig information om arbetet med hjälmlagen
- någon information du saknat. Ge exempel, vilken typ av information
- har ev. avsaknad av information påverkat ditt arbete

5. Hur tycker du kommunikationen fungerat mellan er som varit inblandade i arbetet med hjälmlagen?
- vad har fungerat bra. Vad har fungerat dåligt

6. Tror du hjälmlagen har påverkat cyklisters hjälmanvändning i Motala
- Varför, varför inte
- Olika effekter för olika cyklistkategorier. Påverkan på egen hjälmanvändning

7. Finns sidoeffekter av hjälmlagen? Dvs. kan något annat än hjälmanvändningen ha påverkats?
- Positiva eller negativa sidoeffekter? Ge exempel

8. Vilka huvudsakliga aktiviteter och åtgärder upplever du har förekommit i Motala för att påverka
hjälmanvändningen hos Motalas cyklister under den aktuella tidsperioden ?
- något som varit speciellt viktigt. saknar du någon åtgärd som du tycker man borde gjort också eller istället
- vad tycker du om kontrakten mellan skola-elever-föräldrar?

9. Vad tycker som helhet har fungerat bra resp dåligt i arbetet med Motalas hjälmlag?
- Upplevda problem. Vad har fungerat bra. Vad kunde har gjorts bättre
- tror du ”Motalaskandalen” har påverkat, och i så fall hur?

10. Hur ser du på själva ”hjälmlagsbeslutet”.
- Tror du det blivit bättre eller sämre utan ett politiskt beslut om lag,  men med en vanlig ”kampanj” istället
- Är det viktigt med ett politiskt beslut. Är begreppet ”lag” bra
- Hur skulle man gjort idag om man kunde börja om

11. Vad anser du om ”Hjälmlagsprojektets” organisatoriska tillhörighet?
- Visa organisationsbilden
- Borde tillhörigheten varit annorlunda?

12. Upplever du att ekonomiska begränsningar har varit ett problem i arbetet med Hjälmlagsprojektet?
- Motivera



Bilaga 2
Sid 1 (2)

VTI rapport 459



Bilaga 2
Sid 2 (2)

VTI rapport 459



Bilaga 3
Sid 1 (2)

VTI rapport 459



Bilaga 3
Sid 2 (2)

VTI rapport 459



   
   

   
 

 

VTI rapport 459

Bilaga 4
Sid 1 (1)



Bilaga 5
Sid 1 (1)

VTI rapport 459



Bilaga 6
Sid 1 (2)

VTI rapport 459

Tidningsmedias bevakning av Motalas cykelhjälmslag

Datum Typ av media Namn Ämne/budskap Kommentar
1995-06-14 Lokal dagstidning Östgöta

Correspondenten
Kommunalråd skall cykla
Vätternrundan och får snart igenom
hjälmtvång för skolbarn i Motala.

Hjälmlagen
nämns enbart i
figurtext.

1995-06-20 Lokal dagstidning Motala Tidning Motala får hjälmlag. Fullmäktiges
beslut beskrivs. Ansvarigt
kommunalråd intervjuas.

Enbart om lagen.
Publiceras dagen
efter beslutet.

1996-03-14 Lokal dagstidning Östgöta
Correspondenten

Motala först med ny ”lag”. Den
kommande lagen beskrivs. Inblandad
tjänsteman intervjuas.

Enbart om lagen.

1996-05-10 Lokal dagstidning Motala Tidning Motala först med hjälmlag för barn.
Lagen beskrivs. Två kommunalråd
samt en forskare i skadeprevention
intervjuas.

Enbart om lagen.
Publicerades ca
en vecka efter
införandet.

1996-06-28 Lokal dagstidning Motala Tidning Om cykelpool bland
kommunalanstälda och deras
hjälmanvändning. Hjälmlagen nämns i
artikeln. Kommunalråd intervjuas.

Artikel om
cykling och miljö,
men lagen
nämns. Hoppas
på generell effekt

1996-08-04 Rikstäckande
Dagstidning

Dagens Nyheter Motala först med hjälmlag. Behövs
nationell hjälmlag? Motala har redan
infört. Reportage av 15-åring utan
hjälm inblandad i cykelolycka. Läkare
och forskare i skadeprevention
intervjuas.

Diskussion om
nationell
hjälmlag.
Motalas lag är
exempel.

1996-08-05 Rikstäckande
Kvällstidning

Aftonbladet Motala har redan ”hjälmlag” för alla
skolbarn. Reportage om 4-åring i
cykelolycka. ”Fråga-på-stan” om varför
man ej har hjälm. Motalas lag
beskrivs. Kommunalråd och läkare
intervjuas.

Diskussion om
nationell
hjälmlag. ”Motala
är först i Europa”.

1996-08-13 Lokal dagstidning Östgöta
Correspondenten

Motalaborna dåliga på att använda
hjälm. Observationsmätningar visar
låg användning bland vuxna.

Resultat från
förmätning i
utvärdering av
hjälmlagen.

1996-09 Rikstäckande
Ungdomstidning

Kamratposten Lag om cykelhjälm i Motala. Motalas
lag beskrivs. Nationell lag diskuteras.

Diskussion om
nationell hjälmlag
med Motala som
exempel.
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1996-09-27 Lokal dagstidning Östgöta
Correspondenten

Onödig hjälmlag för elever? Diskuterar
hjälmanvändning i Motalas skolor. God
användning konstateras. Intervju med
tjänsteman inblandad i arbetet med
lagen.

Artikelrubrikens
fråga besvaras
ej. Problem med
”hjälmkont-rakt”
nämns.

1996-11-21 Lokal dagstidning Motala Tidning Hjälmlagen ger resultat – kampanjen
fortsätter. Resultat från
observationsmätningar. Positiv effekt
på användning, men det kan bli bättre.
Vissa ”bra” skolor namnges. Intervju
med kommunalråd och trafikforskare

Preliminära
resultat från
eftermätning
1996 i
utvärdering av
hjälmlagen

1996-11-25 Lokal dagstidning Östgöta
Correspondenten

Tre elever av fyra använder
cykelhjälm. Resultat från
observationsmätningar. Vuxna dålig
användning. Lagen beskrivs. Intervju
med tjänsteman från Vägverket om
nationell hjälmlag

Preliminära
resultat från
eftermätning
1996 i
utvärdering av
hjälmlagen.

1997-04-14 Lokal dagstidning Motala Tidning Cykelhjälm räddar många liv.
Diskussion om nationell hjälmlag.
Beskrivning av Motalas arbete kring
hjälmanvändning. Resultat från
observationsmätningar. Två skolor
”bäst”. Intervju med kommunalråd och
tjänsteman.

Namnet hjälmlag
i Motala nämns
dock ej explicit.

1997-05-07 Lokal dagstidning Motala Tidning Hjälmtvång ökar användning och
minskar skador

Liten notis

1998-05-12 Lokal dagstidning Motala Tidning Vuxna cyklar utan hjälm. Motalalagen
ej så effektiv som man trott”. Resultat
från observationsmätningar. Ökning
med ej enligt förhoppningar. Bakgrund
till lagen beskrivs.

Preliminära
resultat från
eftermätning
1997 i
utvärdering av
hjälmlagen.
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Beskrivning av planerade men ej genomförda aktiviteter i samband Motalas
hjälmlag

De aktiviteter som anges nedan planerades att genomföras någon gång under
perioden januari 1995 till juni 1998, men genomfördes aldrig av olika skäl.
Beskrivningen av typ av aktivitet och när de planerades att genomföras är hämtat
från det handlingsprogram som funnits i arbetet med Motalas cykelhjälmslag.
Avstämning har dock gjorts mot aktiviteter som faktiskt genomförts utifrån övriga
resultat i processtudien.

• Hösten 1995:
- Hjälmseminarium med skolans olika resultatchefer/rektorer för att förbereda
och förankra införandet av lagen. Tanken var att informera om hjälmlagen och
de planerade hjälmkontrakten, men även avråda barn i årskurs 1–3 att cykla
till skolan. Tanken var att resultatcheferna skulle föreslå olika datum för
vidare lärarinformation. Seminariumet blev dock inställt pga snöstorm. Sedan
kom ”Motala-skandalen” i december 1995 och allt kom av sig.

• Våren 1996:
- Presskonferenser och PR-samarbete med Motala Tidning, Östgöta Corre-
spondenten, TV-Motala och de lokala cykelhandlarna. Tanken var att i PR-
samarbetet rekrytera ”hjälmambassadörer” som kunde vara förebilder när
lagen trädde ikraft.

- Affischering, slogans, logotyper, etc i samband med lagens införande.

• Hösten 1996:
- Diverse olika tävlingar för att få skolelever att använda cykelhjälm. Tanken
var att skolan skulle engageras och föreslå idéer om utformning av
tävlingarna.

- Olika belöningar kopplade till hjälmkontrakten som gått ut till skolorna.
Underskrivna kontrakt utgör lottsedel. Lottningen sker lite då och då.
Vinnarna redovisas i Motala tidning och får fina priser.

- Hjälmkontrakt till cyklande allmänhet. Med information och rekrytering via
lokalradion. Förmodligen kopplat till hjälmsponsring. Målet var att upprätta
500 kontrakt. Samarbete skulle också ske med lokalpressen. (Vissa hjälm-
ambassadörer utsågs dock under 1997 och 1998).

- Hjälmkontrakt till lärare. Alla lärare i låg- och mellanstadiet har visserligen
sedan tidigare (1995) fått gratis hjälm mot att de skrev på kontrakt om att de
skulle använda hjälmen och föregå med gott exempel. Många lärare antog det
tidigare erbjudandet, men tanken var att nu få med ev. nya lärare och de som
inte skrivit på tidigare.
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- Hjälmkontrakt till alla kommunanställda i Motala. Grundtanken var att ar-
betsgivare sponsrar hjälmar till personalen och att företag kan utmana var-
andra. Tanken var att kommunen skulle vara först och att övriga arbetsgivare
sedan kunde följa efter.

- Hjälmsponsring med kontraktsvillkor till alla ungdomsidrottsledare i Motala.
Idén flyttades fram till 1997 istället.

- Hjälmerbjudande till familjer i Motala. Tanken var att göra en kommunal
upphandling med någon eller några hjälmtillverkare.

- Cykelhjälmskampanj under hösten 1996. Tanken var att målgruppen skulle
vara barn, äldre och cyklister i allmänhet.

- Framtagning av speciella cykelhjälmsdekaler.

- ”Hjälmmodevisning” i skolor via tematimmar/-dagar i skolan. Tanken var att
det skulle genomföras av skolan och eleverna själva.

• 1997
- Samverkan kring hjälmfrågor med försäkringsbolag, bl.a. angående ekono-
miska bidrag till hjälmar.

- Rekrytering av Hjälmambassadörer bland idrottsledare. En slags utveckling
av tidigare förslag om hjälmsponsring av ungdomsidrottsledare.

- Förslag att erbjuda blodgivare en cykelhjälm som ersättning.

• 1998
- Produktsäkerhetsdag med information och utbildning till cykelhandlare om
cykelhjälmar.
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