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ABSTRACT 

 

Introduction: In January 2005, a nationwide mandatory bicycle helmet law for children 

under the age of 15 was introduced in Sweden. In the current study, the effect of this 

law was evaluated by analyzing national trends in hospital admissions due to bicycle-

related head injuries during the period 1998-2011. 

 

Methods: An interrupted time-series design with segmented regression analysis was 

used to evaluate the intervention effect on head injuries as a percentage of all injuries 

(%HI) among cyclists in age- and sex-specific groups. Effect was measured as a change 

in level and/or slope of the trend at the time of legislation.  

 

Results:  A total of 35261 cyclists (0-54 years) were hospitalized due to a bicycle injury 

during the study period. Linear regression analyses of the entire study period (not 

segmented) showed significant year-to-year decreases in the %HI of 1.3-1.7% in all age 

and sex-specific groups (p < .0001). Results from the segmented regression analysis 

showed that, at the time of legislation, a significant drop in level occurred among males 

under 15 years (-4.5% [95% CI: -7.7% to -1.3%], p = .01) and a significant change in 

slope occurred among females aged 30-54 years (-1.6% [95% CI: -2.9% to -0.2%], p = 

.025). 

 

Conclusions: The law seems to have had an effect on males in the target population 

(<15 years). Although no significant changes were observed among females in this 

group as an immediate result of the law, the difference in %HI between genders was 

minimal at the end of the study period due to the steeper general decline among females. 

 

Keywords: bicycle, cyclist, bicyclist, head injury, bicycle helmet legislation, injury 

trends, population-based study, epidemiology, injury prevention, intervention, 

evaluation, risk. 

  



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Inledning: I Sverige infördes en cykelhjälmslag för barn under 15 år den första januari 

2005. Syftet med denna studie var att studera effekten av denna lag genom att analysera 

nationella trender i andelen huvudskador bland svenska cyklister under tidsperioden 

1998-2011. 

 

Metod: Segmenterad regressionsanalys applicerades på tidsseriedata (interrupted time-

series design) för att utvärdera om ett trendbrott när det gäller andelen cykelrelaterade 

huvudskador sammanföll med lagens införande i olika köns- och åldersspecifika 

grupper. Effekt mättes som en skillnad i regressionslinjens riktning och nivå. 

 

Resultat: Inom åldersgruppen 0-54 år vårdades totalt 35261 cyklister under 

studieperioden. Linjära regressionsanalyser (ej segmenterade) visade att mellan 1998-

2011 minskade andelen huvudskador årligen minskade med 1,3–1,7 % i samtliga 

studerade köns- och åldersspecifika grupper. Den segmenterade regressionsanalysen 

visade att samtidigt som cykelhjälmslagen infördes skedde en signifikant skillnad i 

regressionslinjens nivå bland pojkar under 15 år (-4,5 % [95 % CI: -7,7 % till -1,3 %], p 

= 0,01) och en signifikant skillnad i regressionslinjens riktning bland kvinnor i 

åldersgruppen 30-54 år (-1,6 % [95 % CI: -2,9 % till -0,2 %], p = 0,025). 

 

 

Slutsats: Den svenska cykelhjälmslagen verkar ha haft en betydande inverkan på 

trenden i cykelrelaterade huvudskador bland pojkar under 15 år. Även om något 

liknande fenomen inte framstod bland flickor i interventionsgruppen bör det noteras att 

skillnaden i andelen huvudskador mellan könen i slutet av studieperioden var minimal. 

 

 

Nyckelord: cykel, cyklist, huvudskada, cykelhjälmslagstiftning, skadetrender, 

populationsbaserad studie, epidemiologi, skadeprevention, intervention, utvärdering, 

risk. 
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INLEDNING 
 

Ett skifte i transportsätt från motoriserade till icke-motoriserade färdmedel förespråkas 

ofta eftersom ökad fysisk aktivitet kan minska risken för fetma och hjärt- och 

kärlsjukdomar, vilket är gynnsamt för den allmänna folkhälsan (Pucher et al. 2010; de 

Hartog et al. 2010). Om att gå eller cykla ersätter bilen som färdmedel i allt större grad 

har det även en positiv effekt på miljön i form av minskade utsläpp av bland annat 

koldioxid och partiklar, vilket utökar samhällsnyttan ytterligare. 

 

Regeringen angav i proposition 2007/08:110 (En förnyad folkhälsopolitik)målet att 

andelen cykeltrafik i landet ska öka. Trafikverket, som idag förvaltar cykelfrågan i 

samarbete med Transportstyrelsen, tillägger att cyklandet bör öka på ett säkert sätt 

(Trafikverket 2012). I forskningslitteraturen finns evidens för en rad olika åtgärder som 

kan vidtas för att främja cyklisters säkerhet, men ingen åtgärd är så väl beforskad som 

cykelhjälmen. Det framgår av ett flertal metaanalyser att cykelhjälmar fungerar som 

skydd mot huvud- och hjärnskador (Thompson et al. 1999; Attewell et al. 2001; Elvik 

2012), och även om ett visst motstånd till cykelhjälmslagstiftning finns (Robinson 

2007) pekar större delen av evidensen på att lagstiftning kan öka hjälmanvändningen 

och därmed signifikant minska de cykelrelaterade huvudskadorna på populationsnivå 

(Macpherson & Spinks 2008).  

 

I Sverige infördes en cykelhjälmslag för barn under 15 år den första januari 2005 i form 

av ett tillägg i Trafikförordningen (6 kap. 4 a §):  

 

”Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda 

cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Cykelföraren skall se till att passagerare 

använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd i enlighet med bestämmelsen i 

första stycket. En cykelförare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att 

göra vad som ankommer på honom eller henne enligt 6 kap. 4 a § andra stycket döms 

till penningböter.” (SFS 2004:296) 

 

Eftersom barn under 15 år inte är straffmyndiga kan alltså enbart cykelförare som 

skjutsar ett barn som inte har hjälm på sig bötfällas vid brott mot cykelhjälmslagen, 

vilket innebär att den skiljer sig en hel del från de flesta cykelhjälmslagar internationellt 

sett (Macpherson & Spinks 2008).  

 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har sedan 1988 mätt 

hjälmanvändningen i Sverige varje år genom observationsstudier, men effekten av 

cykelhjälmslagen verkar inte ha utvärderats med direkta skademått tidigare, dvs. 

huruvida andelen cykelrelaterade huvudskador har minskat sedan den trädde i kraft. 

https://lagen.nu/1998:1276#K6P4aS1
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Efter att en skadepreventiv intervention har implementerats är det efter en rimlig tid 

vanligt att genom uppföljning undersöka om den förväntade effekten har uppnåtts, varpå 

ett beslut sedan kan tas om vad nästa steg i utvecklingsprocessen bör vara.  

 

Cykelhjälmars skyddseffekt 

 

Thompson et al (1999) sammanställde den vetenskapliga evidensen för effekten av 

cykelhjälmar som skydd mot huvud-, hjärn- och ansiktsskador i metaanalys. Det 

sammanlagda resultatet visade att användning av cykelhjälm kan reducera risken för 

huvud- och hjärnskador med 63 till 88 %. Författarna kunde inte se någon skillnad i 

effektivitet mellan kollisionsolyckor med motorfordon och andra typer av cykelolyckor. 

De fann även att cykelhjälmar kan minska risken för skador på övre och mellersta delen 

av ansiktet med 65 %. I en senare metaanalys, som inkluderade resultat från ytterligare 

studier, kom Attewell et al (2001) fram till att cykelhjälmar kan minska risken för 

huvudskador med 60 %, hjärnskador med 58 %, och ansiktsskador med 47 %. De fann 

samtidigt tecken på att cykelhjälmar kan öka risken för nackskador, men resultatet var 

inte signifikant, och författarna antar att denna negativa effekt kan vara begränsad till 

hjälmar med hårt skal, som i början av 90-talet var vanligare än de hjälmar med mjukare 

skal som oftare används nu för tiden (Elvik 2012).  

 

I ljuset av en del metodologiska framsteg och nya analytiska verktyg för att kontrollera 

olika felkällor (bias) i metaanalyser analyserade Elvik (2012) om resultaten i Attewell et 

al (2001), och kom fram till att de tidigare resultaten när det gäller ansiktsskador kan ha 

varit en överskattning. De nya resultaten visade även att tidigare studier rapporterade en 

större skyddseffekt (75 %) än senare studier (55 %), vilket indikerar en försämrad effekt 

över tid. Elvik misstänker att detta kan bero på att cykelhjälmar med mjukt skal har 

blivit vanligare än hårdare hjälmar, vilket han styrker med resultaten från en tidigare 

studie som tyder på att cykelhjälmar med hårt skal ger ett bättre skydd mot huvudskador 

än hjälmar med mjukt skal (Elvik 2012; Elvik et al. 2009). Amoros et al (2012) ville 

undersöka hypotesen att cykelhjälmar kan ha förlorat lite av sin positiva effekt i och 

med skiftet från hårda till mjuka hjälmar. De studerade nyare sjukhusrapporterad 

registerdata (1998-2008) från Frankrike i en fall-kontrollstudie. Deras resultat visade en 

liknande riskreduktion som i Thompson et al (1999) när det gäller svåra huvudskador 

(70 %), men analysen visade samtidigt att när även lättare huvudskador räknades med 

var skyddseffekten inte lika stor (24 %). Eftersom hjälmtyp inte hade registrerats i 

samband med skadorna kunde författarna dock inte säkerställa att det var skiftet till 

hjälmar med mjukt skal som låg bakom den relativt låga skyddseffekten, men de kunde 

heller inte motbevisa påståendet.  
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Bambach et al (2013) studerade senare skyddseffekten av cykelhjälmar vid kollision 

med motorfordon i en retrospektiv fall-kontrollstudie från Australien. Syftet med 

studien var att undersöka om resultaten skiljde sig från tidigare forskning om man 

enbart tittar på cykelrelaterade olyckor där motorfordon var inblandade, och att även 

studera om hjälmanvändning kan vara kopplat till förändrat riskbeteende. Data 

inhämtades från polis-, sjukhus- och dödsorsaksregister mellan 2001-2009. 6745 

skadade cyklister ingick i studien, och kontrollgruppen bestod av personer som skadat 

sig på andra delar av kroppen än huvudregionen. Hjälmanvändning associerades med en 

minskad risk för huvudskador (upp till 74 %), med störst effekt i de högre 

skadegraderna. Cyklister som inte använde hjälm associerades med några faktorer som 

författarna menar pekar på högre riskbenägenhet; de följde inte trafikreglerna i lika hög 

grad som hjälmanvändare, och en större del av de cyklister som var berusade vid 

olyckstillfället befann sig även i gruppen utan hjälm. Hjälmanvändare cyklade dock 

oftare på vägar med högre hastighetsgräns.  

 

Effekten av cykelhjälmslagar 

 

Macpherson och Spinks (2008) sammanfattade kunskapsläget när det gäller lagstiftande 

åtgärder för ökad hjälmanvändning. Sex före och efter-studier ingick i deras 

litteraturstudie, och samtliga lagar som studerades i dessa riktades till barn i USA och 

Kanada. En av studierna, som mätte cykelrelaterade dödsfall över en 12-årsperiod i 

Ontario, Kanada, visade en minskning på 52 % inom interventionsgruppen (lagen gäller 

barn under 16), samtidigt som ingen signifikant förändring kunde ses i övriga 

åldersgrupper (Wesson et al. 2008). En svaghet med den studien anses dock vara att den 

inte har tagit hänsyn till om dödsorsaken var relaterad till skador på huvudet eller inte 

(Macpherson & Spinks 2008). I tre av studierna undersökte forskargrupperna om 

hjälmlagstiftning hade haft en effekt på antalet cykelrelaterade huvudskador. Den första 

studien (Macpherson et al. 2002) jämförde utvecklingen av cykelrelaterade huvudskador 

i ett antal kanadensiska provinser, där hjälmanvändning för barn lagstiftades mellan 

åren 1994-1997, mot resterande områden i landet där någon cykelhjälmslag inte hade 

implementerats. Resultatet visade att antalet cykelrelaterade huvudskador minskade 

med 45 % i provinserna med hjälmlag, samtidigt som de i resten av landet minskade 

med 27 %. De andra två (Ji et al. 2006; Lee et al. 2005) studerade effekten av 

Kaliforniens cykelhjälmslag, som infördes på delstatsnivå 1994. Ji et al (2006), som 

enbart studerade cykelrelaterade huvudskador i San Diego, kunde se en nedåtgående 

trend, men denna var dock inte statistiskt signifikant. Lee et al (2005) inkluderade 

istället cykelskador i hela delstaten i sin analys. De såg en minskning av antalet 

cykelrelaterade hjärnskador med 18 % hos barn under 18 år, samtidigt som skadorna i 

den vuxna populationen var oförändrade. Effekten var störst hos barn under 10 år. 

Resultatet visade dock ingen signifikant reduktion i antalet övriga cykelrelaterade 

huvud- och ansiktsskador i den studerade populationen (Macpherson & Spinks 2008). 
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Resultatet från en senare registerstudie tyder på att antalet cykelrelaterade huvudskador 

bland barn under 18 i Los Angeles County inte har förändrats sedan lagen infördes, 

vilket enligt författarna beror på att lagen inte har haft någon uppenbar effekt på 

hjälmanvändningsprevalensen i området (Castle et al. 2012). 

 

Samtliga studier som studerade ökad hjälmanvändning i barnpopulationen efter 

lagstiftning (Gilchrist et al. 2000; Hagel et al. 2006; Ji et al. 2006) visade att 

hjälmanvändningen hos barn ökade (Macpherson & Spinks 2008). Detta stämmer 

överens med resultaten från en tidigare metaanalys (Karkhaneh et al. 2006), som visade 

att hjälmanvändningen i en population kan fyrfaldigas efter lagstiftning. Effekten av 

lagstiftning på antalet personer som använde hjälm varierade dock stort från studie till 

studie. Denna spridning kunde inte förklaras genom subgruppsanalyser fördelade på 

kön, ålder eller uppföljningstid, vilket antas innebära att ytterligare (utomstående) 

faktorer kan spela en roll i hur stor genomslagskraft en cykelhjälmslag får (Karkhaneh 

et al. 2006). Kaliforniens cykelhjälmslag innefattar en bötesavgift på 25 amerikanska 

dollar, och lagen som Gilchrist et al (2000) studerade hade strikta poliskontroller där 

cykeln beslagtogs vid lagbrott. Det sistnämnda åtgärdsprogrammet kombinerades även 

med utbildning och gratis hjälmutdelning. Det är svårt att avgöra hur stor inverkan dessa 

faktorer kan ha haft på resultatet (Macpherson & Spinks 2008). 

 

Karkhaneh et al (2011a) studerade effekten av en hjälmlag som omfattar alla åldrar i en 

före och efter-studie. Den infördes på kommunal nivå i St. Albert, Kanada år 2006. Data 

samlades in genom observationer. Den övergripande hjälmanvändningsprevalensen 

ökade från 45 % till 92 %. Subgruppsanalyser visade att prevalensen hos barn under 13 

år steg från 63 % till 100 % och bland tonåringar (13 – 17 år) från 10 % till 76 %. De 

såg även en ökning bland den vuxna populationen från 58 % till 76 %, men denna var 

dock inte statistiskt signifikant. Den observerade hjälmanvändningsprevalensen hos den 

vuxna populationen ökade även i andra delar av Alberta (där lagen enbart gäller barn 

under 18), men inte i lika stor grad (52 % till 57 %). Denna skillnad var heller inte 

statistiskt signifikant. Hjälmanvändningen i övriga delar av provisensen steg från 75 % 

till 92 % bland barn under 13 år, och bland tonåringar ökade den från 30 % till 63 % 

(Karkhaneh et al. 2011b). För att följa upp detta undersökte Karkhaneh et al (2013)  

trender i cykelrelaterade huvudskador i samma provins (där barn under 18 år enligt lag 

måste bära hjälm) genom att jämföra huvudskador bland cyklister med huvudskador 

bland fotgängare tre år före (1999-2001) och fyra år efter lagens införande (2003-2006). 

De studerade även andelen huvudskador i relation till alla skador. Under studieperioden 

besökte 41270 cyklister och 9836 fotgängare akutmottagningar i provinsen, varav 

respektive 2782 och 2029 blev inlagda. Gällande vårdbesök (ej inlagda) minskade 

andelen cykelrelaterade huvudskador med 9 % bland barn under 13 år, men hos 

ungdomar mellan 13-17 år var andelen oförändrad, samtidigt som den bland vuxna (> 

18 år) ökade med 8 %. När det gäller slutenvårdade patienter minskade andelen 

cykelrelaterade huvudskador med 30 % hos de yngre barnen, 36 % bland ungdomar och 
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24 % hos vuxna. Andelen huvudskador bland fotgängare förändrades inte signifikant 

under studieperioden, vilket författarna tolkar som att lagen har haft en positiv effekt. 

Intressant nog visade en annan, liknande tidsserieanalys av cykelrelaterade huvudskador 

i alla kanadensiska provinser att även om andelen huvudskador generellt sett var lägre i 

provinserna med hjälmlagstiftning, hade inget signifikant trendbrott skett i samband 

med laginförandet i något av fallen (Dennis et al. 2013). 

 

Kritik mot cykelhjälmslagar 

 

I Australien implementerades en cykelhjälmslag för alla åldrar mellan åren 1990-1992, 

och den övergripande effekten på folkhälsan som detta har haft är en kontroversiell 

fråga bland australiensiska forskare. Robinson (2006) menar att, trots positiva resultat 

från diverse fall-kontrollstudier, har ingen studie med säkerhet kunnat justera för alla 

möjliga störfaktorer som kan ha haft en inverkan på resultatet. I Australiens fall kunde 

hon koppla trender i antalet cykelrelaterade skador till liknande samtida reduktioner i 

antalet huvudskador för övriga trafikantgrupper, och hon menar att det är mer troligt att 

minskningen beror på övriga satsningar på trafiksäkerhet i landet, såsom interventioner 

för att minska fyllekörning. En vanlig kritik är även att cykelhjälmslagen i Australien 

kan ha reducerat cykelns attraktivitet som färdmedel, då man åtminstone i ett tidigt 

skede efter lagstiftning observerade en minskning i antalet cyklister. Samma kritik har 

riktats mot cykelhjälmslagen i Nya Zeeland, där resvanemätningar före och efter 

införandet 1994 har visat att det genomsnittliga antalet cyklade timmar per person har 

minskat med 51 % från 1990 till 2009 (Clarke 2012). Resultatet från en kanadensisk 

tvärsnittsstudie, vars syfte delvis var att undersöka populationens cykelvanor före och 

efter lagstiftning, tyder dock på att de cykelhjälmslagar som implementerats i ett antal 

kanadensiska provinser inte har haft någon betydande effekt på andelen cykelpendlare 

eller fritidscyklister (Dennis et al. 2010). Macpherson & Spinks försökte undersöka 

detta fenomen i en systematisk litteraturstudie om cykelhjälmslagstiftning, men fann 

inga högkvalitativa studier som hade tagit hänsyn till populationens cykelvanor. De 

konkluderar att det i skrivande stund inte fanns någon stark evidens för eller mot teorin 

(Macpherson & Spinks 2008).  

 

Motståndare till cykelhjälmslagstiftning ifrågasätter sällan cykelhjälmens skyddseffekt 

när den väl sitter på huvudet, utan menar snarare att kravet avskräcker folk från att 

cykla, vilket föreslås kunna ha en negativ folkhälsoeffekt till följd av att populationen 

motionerar mindre. Efter att ha utvecklat en enkel matematisk modell genomförde de 

Jong (2012) en kostnadsnyttoanalys som väger den positiva hälsoeffekten av att cykla 

mot skaderisken. De viktigaste parametrarna ansågs vara den passiva effekten av 

hjälmar (som skydd mot huvudskador), förändrat beteende inom populationen till följd 

av lagen, kostnadsnyttoförhållandet av att cykla (positiv hälsoeffekt vägt mot ökad 

skaderisk) samt andelen cykelrelaterade skador på huvudregionen. Slutsatsen var att en 
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positiv folkhälsoeffekt av en allmän cykelhjälmslag endast skulle kunna uppnås om den 

passiva effekten av cykelhjälmar i sig anses vara väldigt god, samt att lagen skulle ha en 

minimal effekt på populationens cykelvanor. Författaren belyser vikten av att ta hänsyn 

till samtliga faktorer som kan påverka folkhälsan innan en sådan lag införs.  

 

Frågan har nyligen debatterats i en samling vetenskapliga artiklar, som är skrivna delvis 

av en forskargrupp som ställer sig positiva till folkhälsoeffekten av den australiensiska 

cykelhjälmslagen (Walter et al. 2011; Walter et al. 2013; Olivier et al. 2013), och delvis 

av forskare som ställer sig kritiska till den (Rissel 2012). Det är en politiskt laddad 

fråga, och studier som publiceras inom området utsätts för djupgående kritik och 

systematiskt ifrågasättande av metodik och analysresultat från motståndare. I en 

jämförelse av skadetrender i den australiensiska delstaten New South Wales inom ett 

tidsintervall på 18 månader före och 18 månader efter implementering visade Walter et 

al (2011) att huvudskador bland cyklister minskade signifikant. För att kringgå bristen 

på exponeringsdata jämfördes trenden med cykelrelaterade armskador. Denna studie 

kritiserades av Rissel (2012), som förutom en rad anmärkningar på felkällor i analysen, 

menar att det är mer troligt att den observerade minskningen beror på förbättringar i 

infrastrukturen, och ifrågasätter lagens effekt över ett lägre tidsspann. Kritiken 

adresseras i Walter et al (2013), där författarna anklagar Rissel, och övriga motståndare 

till cykelhjälmslagen, för att vinkla statistiska mätningar om cykelvanor för att få det att 

framstå som att cykelhjälmslagen har lett till en drastisk minskning i andelen 

cykeltrafik, och menar istället att nyare enkätstudier har visat att cykelhjälm inte är en 

betydande faktor när det gäller cykelns attraktivetet som färdmedel. I en 

uppföljningsstudie utökade forskargruppen bakom Walter et al (2011) tidsintervallen 

från 1991-2010 för att undersöka om effekten hade påverkats över tid, och resultatet 

pekade på att klyftan mellan antalet cykelrelaterade arm- och huvudskador hade ökat 

ytterligare, från 19 % år 1991 till 46 % år 2006, vilket de menar är ett tecken på att 

lagen fortfarande har en positiv effekt över 20 år efter implementering. De noterade 

även en nedåtgående trend i båda skadetyperna efter 2006, och kopplar detta till en 

samtida ekonomisk satsning på förbättrad cykelinfrastruktur i delstaten (Olivier et al. 

2013).  

 

I en senare studie jämförde Yilmaz et al (2013) patientregistren från ett traumacenter i 

Nederländerna med ett traumacenter i Australien. Detta var för att undersöka om någon 

skillnad i skadebild kunde ses med hänsyn till att hjälmanvändningsprevalensen i 

Nederländerna är väldigt låg (0,1 - 5 %) jämfört med vad den är i Australien (70 - 90 

%). Resultatet visade att antalet cykelrelaterade dödsfall var högre vid det Nederländska 

traumacentret (24 % mot 7 %, p < 0,001), och att det till samma mottagning inkom 

betydligt fler patienter med svåra huvudskador (88,2 % mot 62,4 %, p < 0,001).  
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Svenska studier om hjälmanvändning 

 

VTI har sedan 1988 mätt hjälmanvändningen i Sverige genom observationsstudier på 

fyra typer av platser; på grundskolor (barn 6-15 år), i bostadsområden (barn ≤ 10 år), på 

arbetsplatser (vuxna ≥ 16 år) och på cykelstråk (vuxna och barn). Resultaten har visat 

uppgående trender i hjälmanvändning i samtliga kategorier mellan 1988-2011, med 

högst hjälmanvändning bland barn under 10 år i bostadsområden, tätt följt av barn 6-15 

år som cyklar till och från grundskolan (Figur 1). Enligt observationerna fanns det dock 

ingen större skillnad i hjälmanvändning mellan barn och vuxna på cykelstråk (Larsson 

2012).    

 

 
Figur 1. Hjälmanvändningsprevalens i Sverige sedan 1988. Källa: Larsson (2012). 

 

Med hänsyn till VTI:s observationsstudier, som pekat på att hjälmanvändningen ökat 

stadigt i Sverige, studerade Berg & Westerling (2007) trender i cykelrelaterade skador 

mellan åren 1988 och 1996. Deras resultat visade nedåtgående trender i huvudskador 

bland barn under 15 år, samtidigt som inga signifikanta skillnader kunde ses i övriga 

cykelrelaterade skador. Incidensen av huvudskador bland vuxna i åldrarna 16-50 ökade 

dock istället signifikant under studieperioden, och i åldersgruppen 50+ kunde inga 

signifikanta skillnader ses. Förändringarna i skadeincidens bland barn under 15 år kunde 

inte förklaras med hjälp av skillnader i yttre orsak till skada, vilket ledde författarna till 

slutsatsen att den ökande hjälmanvändningsprevalensen som VTI observerat troligtvis 

låg bakom den nedåtgående trenden i huvudskador.   
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Problemformulering och syfte 

 

När det gäller allvarliga skador i trafiken är cyklister i dagsläget den mest 

skadedrabbade trafikantgruppen i Sverige, och huvudskador utgör en stor del av 

skadediagnoserna i slutenvården (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

2013). Tidigare forskning har visat att cykelhjälmar fungerar som skydd mot 

huvudskador. Det finns en hel del internationell forskning om cykelhjälmslagar, men 

vad som särskiljer den svenska cykelhjälmslagen från lagar i andra länder där ämnet har 

studerats är att den målgrupp som lagen riktar sig till (barn under 15 år) inte kan 

bötfällas (vuxna som cyklar tillsammans med barn kan visserligen bötfällas istället). 

Eftersom risken att bli straffad eller bötfälld vid lagbrott sägs vara en faktor som 

påverkar en lags genomslagskraft (Robertson 2007) finns det, utöver det att alla 

interventioner på samhällsnivå bör utvärderas, ett behov av att undersöka om lagen har 

haft en påvisbar effekt. Syftet med denna studie var därmed att undersöka om den 

svenska cykelhjälmslagen har haft en effekt på andelen cykelrelaterade huvudskador 

hos barn under 15 år. 

 

Frågeställningar 

 

 

 Har trenden i cykelrelaterade huvudskador förändrats i samband med lagens 

införande? 

 

 Finns det skillnader i effekt mellan könen inom interventionsgruppen (≤ 14 

år)? 

 

 Finns en skillnad i effekt mellan interventionsgruppen (≤ 14 år) och 

populationen som inte omfattas av lagen (≥ 15 år)? 
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METOD 
 

Studiedesign 

 

Designen som har tillämpats i den föreliggande studien heter på engelska interrupted 

time series analysis, vilket är en kvasi-experimentell metod som används för att 

utvärdera effekten av intervention på trender i en tidsserie (Wagner et al. 2002). Den 

anses vara ett av de bättre alternativen till randomiserade kontrollerade studier (Biglan 

et al. 2000), som av etiska skäl sällan kan bedrivas inom skadeforskning (Robertson 

2007). Styrkan med metoden i jämförelse med en vanlig före och efter-studie, där utfall 

t.ex. mäts som skillnader i medelvärde mellan två perioder, är att det går att ta hänsyn 

till trender som pågick före interventionen i analysen. Ett krav på datamaterialet är 

därför att det samlas in kontinuerligt med konsekventa tidsintervaller, vilket exempelvis 

är fallet när det gäller statistik från Patientregistret (PAR), där aggregerad årlig 

slutenvårdsdata finns tillgänglig. Vid analys av tidsserier där en intervention har skett 

kan en rad olika utfall förväntas beroende på vad man syftar till att åstadkomma med 

interventionen. Eftersom syftet med en cykelhjälmslag är att minska andelen 

cykelrelaterade huvudskador bör därmed ett trendbrott ses efter lagens införande vid 

årsskiftet 2004/2005. Beroende på om lagen ökade hjälmanvändningen till maximal 

nivå direkt eller om den accelererade den tidigare uppåtgående trenden i 

hjälmanvändning som VTI har observerat kan främst två olika utfall förväntas, närmare 

bestämt att trendlinjen endera visar en abrupt skillnad i nivå eller en abrupt skillnad i 

riktning (Glass 1997).   

 

 
Figur 2. Förväntad trendlinje (huvudskador) vid lagens införande. Figuren visar förenklade exempel på en 
abrupt nivåskillnad (till vänster) och en abrupt skillnad i riktning (till höger). Baserad på Glass (1997). 

 

Syftet med den svenska cykelhjälmslagen var att genom ökad hjälmanvändning minska 

antalet cykelrelaterade huvudskador i åldersgruppen 0-14 år. Denna åldersgrupp, 

hädanefter kallad interventionsgruppen, var därmed primärt fokus för denna studie. 

Eftersom effekten även kan ha spridits till vuxna (Ji et al. 2006) studerades även trender 

i en del av denna population.  

 

Eftersom det finns en brist på exponeringsdata (befolkningens cykelvanor) användes 

andelen huvudskador i relation till alla cykelrelaterade skador som utfallsmått för att 

undvika eventuella felkällor som kan uppstå till följd av ökat eller minskat cyklande 

under studieperioden. Detta utfallsmått har använts tidigare i ett flertal internationella 

studier (Cook & Sheikh 2003; Dennis et al. 2013; Karkhaneh et al. 2013), och baseras 
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på antagandet att risken för cyklister att åsamka sig huvudskador eller skador på andra 

kroppsdelar vid en cykelolycka har varit densamma under hela studieperioden, med den 

enda väsentliga skillnaden att hjälmanvändningen har ökat (Walter et al. 2011). 

 

Datainsamling 

 

Data från Patientregistret (PAR) beställdes från Socialstyrelsen. Registret är heltäckande 

sedan 1987 och innehåller statistik om alla slutenvårdade patienter i Sverige. Data från 

detta register anses vara av hög kvalitet och bra lämpat för storskaliga undersökningar 

på populationsnivå (Ludvigsson et al. 2011). Studiens urval består av samtliga skadade 

cyklister i åldersgruppen 0-54 år som har lagts in på sjukhus för cykelrelaterade 

transportskador i hela riket mellan åren 1998-2011. Denna period valdes eftersom en 

uppdatering av klassifikationssystemet av skador från ICD-9 till ICD-10 skedde år 1998 

(ICD, International Classification of Diseases). Tidsperioden ansågs även lämplig 

eftersom data enbart fanns tillgänglig fram till 2011, vilket innebar att sju mätpunkter 

före och efter lagens införande kunde studeras.  

 

Det datamaterial som användes i den föreliggande undersökningen innehöll aggregerad 

årlig statistik om antalet slutenvårdade patienter mellan åren 1998-2011 fördelat på 

ålders- och könsgrupper, yttre orsak till skada (ICD-10-kod V10-19 (cyklist skadad i 

transportolycka)) och på två skadetyper; skador på huvudregionen och skador på övriga 

delar av kroppen. Huvudskador definierades som intrakraniella skador (ICD-10-kod 

S06), skallfrakturer (S02.0, S02.1, S02.9) och övriga skador på huvudet (S00.0, S01.0, 

S08.1, S07.1, S09.8). Skador på ansiktet och nacken exkluderades från denna kategori 

och ingår därmed bland övriga skador (S10-S99). Öppenvårdsbesök har registrerats 

sedan 2009, men ingår ej i den nuvarande statistiken till följd av bristande datakvalitet 

(Andersson 2012).  

 

Urvalspopulationen stratifierades efter ålders- och könsgrupp in i sex grupper: flickor 

och pojkar 0-14 år, kvinnor och män 15-29 år och kvinnor och män 30-54 år. 

Populationsdata hämtades från Statistiska centralbyråns webbplats för att kunna räkna ut 

den årliga skadeincidensen per 100 000 invånare i varje kön- och åldersspecifik grupp. 

Detta datamaterial anses ha hög trovärdighet eftersom det baseras på personnummer 

(Ludvigsson et al. 2009). 

 

Statistiska analyser 

 

Den årliga skadeincidensen per 100 000 invånare räknades ut med hjälp av följande 

formel: 
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Detta gjordes för att undvika att demografiska skillnader mellan åren skulle kunna 

inverka på resultatet. Till exempel var populationen i åldersgruppen 10-14 år i snitt 

cirka 13 % lägre hos båda könen under perioden efter att lagen infördes, vilket troligtvis 

hade lett till missvisande resultat i vissa analyser om absoluta tal istället hade använts.  

 

Enkel linjär regressionsanalys 

 

I det första skedet genomfördes linjära regressionsanalyser över hela perioden för att 

undersöka den årliga skillnaden i andelen huvudskador över hela perioden (dvs. ej 

segmenterad). Analysen genomfördes i SPSS (version 20). Outputen tolkades genom att 

hypotespröva om regressionskoefficienten (β) var lika med noll (nollhypotesen, H0), 

vilket skulle innebära att inget linjärt samband mellan andelen huvudskador och år 

upptäcktes. För detta valdes en signifikansnivå på 5 % (α = 0,05), vilket betyder att om 

analysen visar ett p-värde under 0,05 förkastas nollhypotesen och alternativhypotesen 

(H1: β ≠ 0) antas. Om regressionskoefficienten visade ett negativt värde och skiljer sig 

signifikant från noll har en nedåtgående linjär trend pågått under hela perioden, och vice 

versa om den istället visade ett positivt värde som skiljer sig signifikant från noll. 

Determinationskoefficenten (R
2
) indikerar hur väl regressionslinjen är anpassad till 

datamaterialet och kan anta ett värde mellan 0 till 1, där 0 innebär att linjen inte passar 

alls och 1 innebär att den passar perfekt (Edling & Hedström 2003).  

Segmenterad linjär regressionsanalys 

 

För att besvara frågeställningen "Har trenden i cykelrelaterade huvudskador förändrats 

i samband med lagens införande?" genomfördes segmenterade regressionsanalyser 

(även kallat piecewise regression). Regressionsmodellen ser ut enligt följande:  

 

                                                                  

 

Där ϒ är andelen cykelrelaterade huvudskador vid tidpunkten t; tid är en kontinuerlig 

variabel som indikerar tidpunkten i år från början av perioden; intervention är en 

indikator på om interventionen har inträffat (intervention = 1) eller ej (intervention = 0) 

vid tidpunkten t; och tid efter intervention är en kontinuerlig variabel som räknar antalet 

år efter interventionen vid tidpunkten t och kodas som 0 åren före intervention. I denna 

modell är    en uppskattning av nivån i andelen huvudskador vid tidpunkt noll;    en 

uppskattning av den årliga förändringen i andelen huvudskador i det första segmentet; 

   en uppskattning av förändringen i nivå mellan slutet av första segmentet och början 

av andra segmentet; och    är en uppskattning av skillnaden i trendlinjens riktning 

mellan segmenten. ϵ är feltermen vid tidpunkt t (Wagner et al. 2002).    (nivåskillnad) 
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och    (trendskillnad) användes för att avgöra om lagen har haft en effekt på andelen 

huvudskador. Analysen genomfördes i SPSS (version 20) med ett valt α-värde på 0,05 

för hypotesprövning.   

 

Durbin-Watsons autokorrelationstest 

 

Ett vanligt problem i tidsserier är att det finns en risk för autokorrelation, vilket innebär 

att feltermen, ϵ, vid en tidpunkt, t, tenderar att vara korrelerad med feltermen vid 

tidpunkten före, t-1. Detta kan leda till en överskattning av signifikansen av 

koefficienterna i regressionsmodellen (Wagner et al. 2002), och det finns därmed en risk 

för så kallade typ-I-fel, vilket innebär att en potentiellt sann nollhypotes riskerar att 

förkastas. För att undersöka om autokorrelation förekom i regressionsmodellerna 

användes Durbin & Watsons autokorrelationstest (Durbin & Watson 1950), vilket 

genomfördes enligt följande formel: 
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D kan anta ett värde mellan 0 till 4, där ett värde närmare 0 innebär att det förekommer 

positiv autokorrelation och ett värde närmare 4 innebär att det förekommer negativ 

autokorrelation. Det ideala värdet är 2, vilket innebär att ingen autokorrelation 

förekommer i modellen. De kritiska värdena för d varierar beroende på hur många 

prediktorer (k) och observationer (n) som ingår i modellen, och eftersom SPSS inte 

testar signifikansen av d användes Savin & Whites signifikanstabeller (Savin & White 

1977). I den linjära regressionsanalysen över hela perioden var k = 1 och n = 14, vilket 

innebär att de övre och lägre kritiska värdena för d är dL(ower) = 0,776 och dU(pper) = 

1,054, och i den segmenterade regressionsanalysen var de kritiska värdena dL = 0,547 

och dU = 1,490 (eftersom k = 3). Om d < dL förkastas nollhypotesen (H0), vilket 

innebär att positiv autokorrelation förekommer i modellen, och om d > dU antas 

alternativhypotesen (H1), vilket innebär att ingen autokorrelation förekommer. Om 

värdet på d hamnar mellan dessa två kritiska värden kan inga konkreta slutsatser dras. 

För att testa för negativ autokorrelation subtraherades d från 4 och kontrollerades mot 

samma kritiska värden som angavs ovan. 
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Etiska reflektioner 

 

Datamaterialet inskränker sig till information om antalet patienter i varje ålders- och 

könsspecifik grupp som skadat sig i cykelolyckor. Ingen tillgång har funnits till 

personuppgifter som kan hänföras till en specifik person, då alla patienter i registret 

avidentifierades innan datautskicket. Enligt SOU 2012:36 (Registerdata för forskning) 

är det dock ett vanligt missförstånd att registerdata kan klassas som avidentiferade 

enbart på grund av att forskaren inte har tillgång till personuppgifter. Om det finns en 

kodnyckel till registret som kan ge en annan person tillgång till information där 

individer kan identifieras kan inte materialet anses vara avidentifierat. I Patientregistret 

(PAR) finns sådana uppgifter tillgängliga, men de lämnas enbart ut i särskilda fall. 

Allmän tillgång till PAR finns på Socialstyrelsens hemsida, dock i begränsad 

omfattning (det går t.ex. inte att söka på yttre orsak till skada och skadediagnos 

samtidigt). Datamaterialet som användes i den föreliggande undersökningen skiljer sig 

från det som är allmänt tillgängligt enbart i ett avseende; det är uppdelat på två 

skadetyper (huvudskador och övriga skador) med yttre orsak cyklist skadad i 

transportolycka. Utöver detta rör det sig om nationell data, som av författaren inte kan 

fördelas på regioner eller kommuner, vilket innebär att möjligheten att identifiera 

specifika individer är närmast obefintlig. 
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RESULTAT 
 

Inom åldersgruppen 0-54 år vårdades totalt 35261 cyklister under studieperioden, varav 

12794 för skador på huvudregionen. Med avseende på alla cykelrelaterade skador var 

skadeincidensen högst bland pojkar i interventionsgruppen (0-14 år) (Figur 3). 

Skillnaden mellan könen var även störst inom interventionsgruppen, med en två gånger 

högre genomsnittlig skadeincidens för hela perioden hos pojkar jämfört med flickor 

(IRR 2,03 [95 % CI 1,96 till 2,10]). Motsvarade incidenskvoter i åldersgrupperna 15-29 

år och 30-54 år var 1,34 (95 % CI: 1,28 till 1,40) och 1,55 (95 % CI: 1,50 till 1,60), 

respektive. Som går att utläsa i figur 3 har skadeincidensen hållit sig någorlunda 

horisontell över hela perioden i de flesta grupper, med vissa tecken på nedåtgående 

trender mot slutet av perioden.    

 

 
Figur 3. Slutenvårdade cyklister per 100 000 invånare i Sverige mellan 1998-2011, fördelat på ålder och 
kön. P = pojkar; M = män; F = flickor; K = kvinnor. 

 

Efter att datamaterialet räknades om till andelen huvudskador uppstod ett annorlunda 

mönster (Figur 4). Här sågs istället tecken på linjära nedåtgående trender i alla grupper, 

och kvinnor 15-29 år stack ut som den grupp som drabbats av flest huvudskador 

procentuellt sett under hela studieperioden (från 56 % år 1998 till 39 % år 2011). Detta 

skiljer sig drastiskt från andelen huvudskador bland kvinnor i åldersgruppen 30-54 år 

(från 34 till 18 % år 2011). I åldersgruppen 0-14 år var andelen huvudskador 30 % 

bland flickor och 29 % bland pojkar i slutet av studieperioden.   
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Figur 4. Trender i den årliga andelen huvudskador bland cyklister i Sverige, fördelat på kön och 
åldersgrupp. P = pojkar; M = män; F = flickor; K = kvinnor. 

 

Den linjära regressionsmodellen för hela perioden (1998-2011) visade statistiskt 

signifikanta nedåtgående trender med R
2
-värden över 0,8 i samtliga köns- och 

åldersspecifika grupper, vilket indikerar att modellen passar de observerade mätvärdena 

väl. Den uppskattade årliga förändringen i andelen huvudskador bland pojkar och 

flickor i interventionsgruppen var -1,5 % (p < 0,0001) och -1,4 % (p < 0,0001), 

respektive. Motsvarande siffror hos män och kvinnor i åldersgruppen 15-29 år var -1,7 

% (p < 0,0001) och -1,3 % (p < 0,0001), samt 1,5 % (p < 0,0001) och -1,3 % i 

åldersgruppen 30-54 år (Tabell 1). Durbin-Watsons autokorrelationstest visade inga 

signifikanta tecken på varken positiv eller negativ autokorrelation i någon av de linjära 

regressionsmodellerna.  

 

Resultatet från den segmenterade regressionsanalysen visade en abrupt nivåskillnad i 

samband med lagens införande hos pojkar i interventionsgruppen (-4,5 % [95 % CI: -7,7 

% till -1,3 %], p = 0,01), men skillnaden i trendens riktning mellan tidsperioderna var 

inte signifikant (p = 0,063). Hos flickor i interventionsgruppen observerades ingen 

signifikant skillnad i varken nivå (p = 0,812) eller riktning (p = 0,251) (Figur 5). I 

övrigt visade resultatet inga andra signifikanta trendbrott i samband med lagens 

införande, med undantaget kvinnor i åldersgruppen 30-54 år, där en signifikant skillnad 

i trendens riktning observerades (-1,6 % [95 % CI: -2,9 % till -0,2 %], p = 0,025) 

(Tabell 2).  
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Tabell 1. Värden från den linjära regressionsmodellen som uppskattade årliga skillnader i 
andelen cykelrelaterade huvudskador över hela tidsperioden (1998-2011). 

 β SE t Sig. R
2
 d 

0-14 år 

Pojkar     0.927 1.505 
Intercept .478 .010 46.790 <.0001   

Trend -.015 .001 -12.362 <.0001   
       
Flickor     0.892 2.166 
Intercept .497 .012 40.701 <.0001   

Trend -.014 .001 -9.947 <.0001   
15-29 år 
Män     0.901 2.205 
Intercept .519 .014 37.819 <.0001   
Trend -.017 .002 -10.467 <.0001   
       
Kvinnor     0.833 2.041 
Intercept .558 .015 37.725 <.0001   
Trend -.013 .002 -7.739 <.0001   
30-54 år  
Män     0.932 2.789 
Intercept .432 .010 43.709 <.0001   
Trend -.015 .001 -12.838 <.0001   
       
Kvinnor     0.809 1.626 
Intercept .389 .015 25.586 <.0001   
Trend -.013 .002 -7.137 <.0001   

 

Durbin-Watsons autokorrelationstest visade inga tecken på varken positiv eller negativ  

autokorrelation i den segmenterade regressionsmodellen för pojkar i 

interventionsgruppen, och inte heller bland någon av modellerna inom åldersgruppen 

15-29 år. Testet var resultatlöst i resterande fall, med en tendens till negativ 

autokorrelation, vilket kan innebära en överskattning av signifikansen i dessa modeller, 

men eftersom d inte var signifikant gjordes inga justeringar för detta.  

 
Figur 5. Observerade värden i andelen huvudskador bland cyklister i åldersgruppen 0-14 år i Sverige från 
1998-2011, med uppskattade värden från den segmenterade regressionsanalysen. P = pojkar; F = flickor.  
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Tabell 2. Värden från den segmenterade regressionsmodellen som uppskattade skillnader i riktning och 

nivå i trenden för andelen cykelrelaterade huvudskador mellan perioden före och efter lagens införande 
(1998-2004/2005-2011). 

 β SE t Sig. R
2
 d 

0-14 år 
Pojkar .968 

 
2.178 

Intercept β0 .451 .006 71.605 <.0001   

Trend före lag β1 -.007 .002 -2.719 .022   
Nivåskillnad efter lag β2 -.045 .002 -3.149 .010   
Trendskillnad efter lag β3 -.007 .004 -2.087 .063   

Flickor .907 
 

2.693 

Intercept β0 .486 .017 29.160 <.0001   
Trend före lag β1 -.012 .004 -2.820 .018   
Nivåskillnad efter lag β2 .006 .024 .244 .812   
Trendskillnad efter lag β3 -.007 .006 -1.217 .251   

15-29 år 
Män .918 

 
2.206 

 
Intercept β0 .498 .019 26.416 <.0001   
Trend före lag β1 -.011 .005 -2.371 .039   
Nivåskillnad efter lag β2 -.031 .026 -1.187 .393   
Trendskillnad efter lag β3 -.006 .007 -.893 .263   

Kvinnor .839 
 

2.213 
 

Intercept β0 .563 .021 27.184 <.0001   
Trend före lag β1 -.015 .005 -2.848 .017   
Nivåskillnad efter lag β2 .018 .008 .603 .560   
Trendskillnad efter lag β3 -.001 .031 -.081 .937   

30-54 år 

Män     .944 
 

3.153 

Intercept β0 .425 .013 32.556 <.0001   
Trend före lag β1 -.014 .003 -4.155 .002   

Nivåskillnad efter lag β2 .012 .019 .636 .265   
Trendskillnad efter lag β3 -.006 .005 -1.180 .539   

Kvinnor     .890 
 

2.628 

Intercept β0 .353 .022 16.118 <.0001   

Trend före lag β1 -.003 .004 -.787 .450   
Nivåskillnad efter lag β2 -.022 .024 -.897 .391   
Trendskillnad efter lag β3 -.016 .006 -2.635 .025   

 

  



 

22 

 

DISKUSSION 
 

Lagens effekt 

 

 

Under perioden 1998-2011 var incidensen av cykelrelaterade skador (per 100 000 

invånare) högst bland pojkar under 15 år, vilket innebär att de utgör ett tydligt mål för 

skadeförebyggande åtgärder. Samtidigt är detta inte helt förvånansvärt då tidigare 

studier har visat att pojkar och unga män är överrepresenterade när det gäller 

cykelrelaterade personskador (Boström & Nilsson 2001), vilket möjligtvis dels kan bero 

på att antalet alternativa färdsätt är få för personer i denna åldersgrupp samt att manliga 

cyklister tenderar att ta fler risker i trafiken än kvinnor (Cobey et al. 2013). Hur som 

helst tyder resultatet från den föreliggande studien på att cykelhjälmslagen kan ha haft 

en positiv effekt på denna population, då den segmenterade regressionsanalysen visade 

att en signifikant nivåskillnad i trenden för cykelrelaterade huvudskador sammanföll 

med genomförandet av cykelhjälmslagen. Något signifikant trendbrott återfanns dock 

inte bland flickor i interventionsgruppen, vilket innebär att en viss skillnad mellan 

könen när det gäller efterföljandet av lagen, dvs. hjälmanvändningen, kan ha 

förekommit i det initiala skedet. Om detta har haft någon större betydelse rent praktiskt 

kan dock diskuteras, då även om inget statistiskt signifikant trendbrott förekom hos 

flickor i samband med lagens införande var skillnaden i andelen huvudskador mellan 

könen ändå minimal mot slutet av studieperioden (30 % bland flickor och 29 % bland 

pojkar). Utöver detta går det genom visuell inspektion av tidsseriegrafen (Figur 5) att 

utläsa att en brantare nedgång i andelen huvudskador (med mindre variabilitet mellan 

datapunkterna) ägde rum efter 2006, vilket skulle kunna vara ett tecken på att lagens 

effekt fördröjdes med ett år i denna grupp.  

 

Resultatet visade även tecken på att cykelhjälmslagen kan ha påverkat en del av den 

vuxna populationen, då en signifikant trendskillnad observerades hos kvinnor i 

åldersgruppen 30-54 år i samband med dess införande. Ett liknande fenomen 

observerades även i en studie om cykelhjälmslagen för barn och ungdomar under 18 år i 

Kalifornien (Ji et al. 2006). Det bör dock uppmärksammas att kvinnor 30-54 år var den 

grupp som hade lägst skadeincidens under studieperioden, vilket innebär att 

datamaterialet (särskilt i perioden före lagen) är relativt skakigt. Detta kan vara en 

möjlig förklaring till varför trenden inte var signifikant i sjuårsperioden före lagen, och 

därmed kan ha lett till en överskattning av trendskillnaden mellan perioderna.  

 

Med tanke på att ett trendbrott verkar ha skett till följd av lagstiftningen stämmer 

resultatet överens med vad tidigare internationella tidsserieanalyser av huvudskador 

bland slutenvårdade cyklister har visat (Macpherson & Spinks 2008; Walter et al. 2011; 

Karkhaneh et al. 2013), men det skiljer sig dock dels med åtanke på att trendbrottet 
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endast skedde hos pojkar under 15 år och kvinnor i åldersgruppen 30-54 år, och att 

effekten inte var lika stor procentuellt sett. I Alberta, Kanada observerades en större 

effekt av cykelhjälmslagen för barn och ungdomar under 18 år, vilket troligtvis beror på 

att hjälmanvändningen ökade drastiskt i provinsen (Karkhaneh et al. 2011b; Karkhaneh 

et al. 2013). Liknande ökningar i samband med den svenska cykelhjälmslagen har 

observerats bland barn under 10 år i bostadsområden och barn 5-16 år på väg till och 

från skolan under de senaste åren, men inte bland varken barn och vuxna på cykelstråk 

(Larsson 2012), vilket väcker frågan om var och när barnen använder hjälm, och om de 

typtillfällen då hjälmanvändningen är låg också är de tillfällen risken för skada är störst. 

En annan potentiellt viktig aspekt kan vara att hjälmanvändningen bland vuxna är högre 

i Kanada (ca 55 %) än vad den är i Sverige (ca 25 %), särskilt då en tidigare studie har 

visat att barn tenderar att använda cykelhjälm om deras föräldrar gör det (Finnoff et al. 

2001). Vidare är hjälmanvändningen bland barn även lägre i Sverige, vilket också kan 

vara av betydelse eftersom låg hjälmanvändning bland kompisar också har visat sig vara 

en vanlig anledning till varför vissa barn väljer att inte använda cykelhjälm (DiGuiseppi 

et al. 1990; Villamor et al. 2008).  

 

I inledningen nämndes att den svenska cykelhjälmslagen inte innefattar någon 

bötesavgift, vilket generellt sett anses vara av stor betydelse för huruvida lagstiftningen 

efterföljs eller inte (Robertson 2007), och har även visats vara en viktig faktor när det 

gäller användandet av cykelhjälm bland ungdomar (Finch 1996). Intressant nog verkar 

den trots detta ha haft en viss inverkan. I Finland introducerades en hjälmlag för alla 

åldrar år 2003, som likt den svenska lagen inte innefattar någon bötesavgift, och 

effekten av denna verkar ännu inte ha utvärderats. Med tanke på att det finns en viss oro 

över att cykelhjälmslagar kan avskräcka folk från att cykla (Robinson 1996; Clarke 

2012) skulle en bötesfri svensk hjälmlag för alla åldrar möjligtvis kunna vara ett steg 

vidare i utvecklingen, givet att eventuell framtida forskning kan påvisa någon positiv 

effekt av den finska cykelhjälmslagen.      

 

Trender i huvudskador bland svenska cyklister 

 

Resultatet visade även att under perioden 1998-2011 minskade andelen huvudskador 

bland svenska cyklister med cirka 1,5 % per år i samtliga studerade grupper, vilket 

pekar på att hjälmanvändningen i landet ökar stadigt; något som för övrigt stämmer 

överens med resultatet från VTI:s årliga studier om hjälmanvändningprevalensen i 

Sverige (Larsson 2012). Emellertid kan trenden i huvudskador från 

slutenvårdsstatistiken även ha påverkats av andra utomstående faktorer, såsom andra 

trafiksäkerhetsåtgärder, förändrade undersökningsmetoder eller inläggningskriterier på 

sjukhus. Till exempel visade en enkätundersökning som genomfördes av Åstrand et al 

(2007) att 16 % av Sveriges sjukhus lägger in alla barn som inkommer med lätta 

skallskador, medan 84 % har utvecklat rutiner för att tidigt skicka hem patienten utan 
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inläggning. Om de resterande 16 % har övergått till samma rutiner under studieperioden 

kan detta ha haft en effekt på resultatet. 

 

Även om tidigare forskning inte har kunnat bidra med något starkt stöd för att 

informationskampanjer för ökad hjälmanvändning fungerar (Owen et al. 2011; Constant 

et al. 2012) är det fortfarande möjligt att de informationskampanjer som föregick den 

svenska cykelhjälmslagen kan ha bidragit till den allmänna trendutvecklingen, och 

därmed spridit ut effekten tidsmässigt några år bakåt i tiden. 

 

Datamaterialet som har använts har även en svaghet i att det inte går att utläsa skadornas 

allvarlighetsgrad eller om de ledde till några långvariga men, vilket egentligen också 

skulle vara av intresse att undersöka då en cykelhjälm kan tänkas omvandla vad som 

skulle varit en allvarlig hjärnskada till en lindrigare hjärnskakning. Förutom detta ingår i 

dagsläget endast statistik från slutenvården i Patientregistret, vilket innebär att lindrigare 

skador som behandlas inom den öppna vården inte framgår i det aktuella datamaterialet. 

Vad detta innebär är att en skev skadebild potentiellt sett kan ha återgivits, särskilt när 

det gäller andelen huvudskador i förhållande till övriga cykelrelaterade skador, som 

troligtvis skulle vara lägre om öppenvården även ingick. 

 

Metod 

 

Cykelhjälmslagstiftning är ett hett debatterat ämne bland forskare inom området. 

Kritiker menar bland annat att hjälmlagar avskräcker folk från att cykla (Clarke 2012), 

vilket kan vara negativt för den allmänna folkhälsan; särskilt då kostnads/nytto-analyser 

har visat att de positiva hälsoeffekterna från ökat cyklande överväger skaderiskerna (de 

Hartog et al. 2010). Eftersom exakta mätningar av populationens cykelvanor inte finns 

tillgängliga har denna aspekt inte kunnat tas hänsyn till. Det förefaller dock mindre 

sannolikt att den svenska cykelhjälmslagen kan ha haft en avskräckande effekt då den i 

praktiken inte innefattar någon bötesavgift (personer under 15 år inte är straffmyndiga). 

Vidare har kritiker påpekat att för få studier har tagit hänsyn till tidigare pågående 

trender i sina analyser; något som kan leda till att en intervention tillskrivs en effekt som 

egentligen kan vara en utveckling som skett passivt över tid (Robinson 2007). Som svar 

på denna kritik genomförde Macpherson & Spinks (2008) en systematisk litteraturstudie 

över den starkaste evidensen för effekten av cykelhjälmslagar, och konkluderade att 

hjälmlagstiftning kan öka hjälmanvändningen och minska andelen huvudskador hos 

cyklister på populationsnivå. De fann dock endast tre studier som hade tagit hänsyn till 

tidigare pågående trender, och sedan dess verkar enbart tre liknande studier publicerats 

(Dennis et al. 2013; Karkhaneh et al. 2013; Walter et al. 2011).  

 

Den föreliggande studien är enligt författarens kännedom den första som har försökt att 

mäta effekten av den svenska cykelhjälmslagen för barn under 15 år med direkta 
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effektmått. Direkta effektmått, såsom antalet skador eller skaderisk, anses vara att 

föredra över indirekta mått som (i det här fallet) hjälmanvändning. Anledningen till 

detta är att indirekta mått egentligen inte säger särskilt mycket om huruvida lagen har en 

effekt på den verkliga skadebilden, vilket innebär att de är av lägre validitet (Robertson 

2007). Datamaterialet har tillåtit att tidigare pågående trender har kunnat tas hänsyn till i 

tidsserieanalysen då studieperioden innefattar sjuårsperioderna före och efter att 

cykelhjälmslagen trädde i kraft, vilket är en stor fördel gentemot enkla före/efter-

analyser då effekten av lagstiftningen har kunnat urskiljas från föregående linjära 

minskningar i andelen huvudskador.  

 

I en kanadensisk studie använde Karkhaneh et al (2013) huvudskador bland fotgängare 

som ytterligare kontrollmått för att undersöka om liknande trender kunde ses även i den 

trafikantgruppen. Inga sådana data beställdes inför den föreliggande studien, vilket kan 

vara en svaghet. Yttre faktorer, som ökad trafiksäkerhet eller förbättrade möjligheter för 

undersökning av huvudet utan inläggning kan ha bidragit till den nedåtgående trenden i 

huvudskador bland cyklister, och vid kontroll mot andra trafikantgrupper skulle en 

sådan hypotes kunna prövas. 

 

Som tidigare har påpekats av Nilsen (2006) i hans doktorsavhandling om utvärderingar 

av samhällsbaserade skadepreventionprogram gäller det inte enbart att studera om 

interventionen fungerar; för att utöka kunskapen ytterligare bör forskare även ställa sig 

frågorna "hur fungerar det (inte)" och "varför fungerar det (inte)?". I en studie av 

registerdata som denna går det inte att få svar på dessa frågor, och resultatet genererar 

möjligtvis fler frågor än vad det ger svar på. Data från Patientregistret anses dock, som 

tidigare nämnts, vara bra lämpat för storskaliga undersökningar på populationsnivå som 

denna (Ludvigsson et al. 2011). Studien har i sin strängaste tolkning åtminstone gett 

svar på om den svenska cykelhjälmslagen för barn under 15 år har gett något avtryck i 

slutenvårdsstatistiken, och bör därmed ses som ett steg på vägen inför vidare forskning 

som istället kan fokusera på frågorna "hur?" och "varför?". 
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SLUTSATS 
 

Den svenska cykelhjälmslagen verkar ha haft en betydande inverkan på trenden i 

cykelrelaterade huvudskador bland pojkar under 15 år. Även om samma tydliga 

minskning inte framstod bland flickor i interventionsgruppen bör det noteras att 

skillnaden i andelen huvudskador mellan könen i slutet av studieperioden var minimal.  

 

Andelen cykelrelaterade huvudskador minskade årligen med cirka 1,5 procent i samtliga 

studerade grupper under studieperioden 1998-2011, vilket troligtvis beror på att 

hjälmanvändningen i Sverige har ökat stadigt, men andra faktorer som övriga 

trafiksäkerhetsåtgärder och utveckling av sjukhusrutiner för diagnostisering av 

huvudskador kan också ha påverkat denna trend. 

 

Vidare forskning 

 

Den här studien har visat att linjära nedåtgående trender i cykelrelaterade huvudskador 

har pågått i samtliga studerade åldersgrupper i Sverige under perioden 1998-2011. Berg 

& Westerling (2007) visade att detta fenomen även pågick under perioden 1987-1996, 

åtminstone bland barn. Varken denna studie eller deras studie har undersökt om 

liknande fenomen kan ses inom andra trafikantgrupper. Framtida forskning bör ta reda 

på om trenden är begränsad till cyklister eller om minskningen är korrelerad med 

trender i huvudskador bland andra trafikanter, t.ex. fotgängare.   

 

Resultatet visade även tecken på att det finns en genusaspekt som kan vara av intresse 

för vidare forskning, då andelen huvudskador var högst bland kvinnliga cyklister i 

åldersgruppen 15-29 år under hela perioden. År 2011 var den 39 %, vilket är betydligt 

högre än vad den var i åldersgruppen 30-54 år samma år (18 %). En lika stor skillnad 

återfanns inte bland män. Detta kan vara ett tecken på att yngre kvinnor väljer att inte 

använda cykelhjälm, men att de i större grad i vuxen ålder ”växer ifrån” detta beteende. 

Framtida forskning bör undersöka giltigheten av detta påstående. 

 

Denna studie begränsade sig till åldersgruppen 0-54 år. Vidare forskning skulle kunna 

undersöka trender i huvudskador bland äldre, endera från ett mer allmänt perspektiv 

eller som en utökning av den föreliggande studien med fokus på cykelhjälmslagen. 

Vidare har inte skillnader i skadornas svårighetsgrad till följd av lagen undersökts i 

denna studie. Patientregistret innehåller information om vårdtid i dagar, vilket kan 

fungera som ett surrogatmått för skadegrad om direkta data inte finns tillgängliga 

(Newgard et al. 2010). Om den genomsnittliga vårdtiden för cykelrelaterade 

huvudskador har minskat i förhållande till övriga skador skulle kunna undersökas med 

en liknande studiedesign. En annan möjlighet är att använda uppgifter från STRADA 

(Swedish Traffic Accident Data Acquisition) eller IDB (Injury Data Base), som utöver 
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statistik från slutenvården innehåller patientdata från akutmottagningar, dvs. över 

personer som uppsökt akutvård men inte lagts in på sjukhus, och täcker därmed även in 

lindrigare skador. Fördelen med dessa register är att det går att utläsa skadegrad och 

ibland även information om hjälmanvändning vid skadetillfället, men nackdelarna i 

jämförelse med Patientregistret är dock att de inte är helt rikstäckande och att 

datainsamlingen inte sträcker sig lika långt tillbaka i tiden (Andersson 2012).   



 

28 

 

REFERENSER 

Amoros, E., Chiron, M., Martin, J., Thélot, B. & Laumon, B. (2012). Bicycle helmet 

wearing and the risk of head, face, and neck injury: A french caseecontrol study 

based on a road trauma registry. Injury Prevention, 18 (1), 27-32. 

Andersson, R. (2012). Personsäkerhet på tvären. 

Tillgänglig:http://arbetsblogg.files.wordpress.com/2012/11/personsc3a4kerhet-

pc3a5-tvc3a4ren.pdf [2013-06-10]. 

Attewell, R.G., Glase, K. & McFadden, M. (2001). Bicycle helmet efficacy: A meta-

analysis. Accident Analysis and Prevention, 33 (3), 345-352. 

Bambach, M.R., Mitchell, R.J., Grzebieta, R.H. & Olivier, J. (2013). The effectiveness 

of helmets in bicycle collisions with motor vehicles: A case-control study. Accident 

Analysis and Prevention, 53 78-88. 

Berg, P. & Westerling, R. (2007). A decrease in both mild and severe bicycle-related 

head injuries in helmet wearing ages - trend analyses in sweden. Health promotion 

international, 22 (3), 191-197. 

Biglan, A., Ary, D. & Wagenaar, A.C. (2000). The value of interrupted time-series 

experiments for community intervention research. Prevention Science, 1 (1), 31-49. 

Boström, L. & Nilsson, B. (2001). A review of serious injuries and deaths from bicycle 

accidents in sweden from 1987 to 1994. Journal of Trauma - Injury, Infection and 

Critical Care, 50 (5), 900-907. 

Castle, S.L., Burke, R.V., Arbogast, H. & Upperman, J.S. (2012). Bicycle helmet 

legislation and injury patterns in trauma patients under age 18. Journal of Surgical 

Research, 173 (2), 327-331. 

Clarke, C.F. (2012). Evaluation of new zealand's bicycle helmet law. New Zealand 

Medical Journal, 125 (1349),. 

Cobey, K.D., Stulp, G., Laan, F., Buunk, A.P. & Pollet, T.V. (2013). Sex differences in 

risk taking behavior among dutch cyclists. Evolutionary Psychology, 11 (2), 350-

364. 

Constant, A., Messiah, A., Felonneau, M.-. & Lagarde, E. (2012). Investigating helmet 

promotion for cyclists: Results from a randomised study with observation of 

behaviour, using a semi-automatic video system. PLoS ONE, 7 (2),. 

Cook, A. & Sheikh, A. (2003). Trends in serious head injuries among english cyclists 

and pedestrians. Injury Prevention, 9 (3), 266-267. 



 

29 

 

de Hartog, J.J., Boogaard, H., Nijland, H. & Hoek, G. (2010). Do the health benefits of 

cycling outweigh the risks? Environmental health perspectives, 118 (8), 1109-

1116. 

de Jong, P. (2012). The health impact of mandatory bicycle helmet laws. Risk Analysis, 

32 (5), 782-790. 

Dennis, J., Potter, B., Ramsay, T. & Zarychanski, R. (2010). The effects of provincial 

bicycle helmet legislation on helmet use and bicycle ridership in canada. Injury 

Prevention, 16 (4), 219-224. 

Dennis, J., Ramsay, T., Turgeon, A.F. & Zarychanski, R. (2013). Helmet legislation and 

admissions to hospital for cycling related head injuries in canadian provinces and 

territories: Interrupted time series analysis. BMJ (Online), 346 (7912),. 

DiGuiseppi, C.G., Rivara, F.P. & Koepsell, T.D. (1990). Attitudes toward bicycle 

helmet ownership and use by school-age children. American Journal of Diseases of 

Children, 144 (1), 83-86. 

Durbin, J. & Watson, G.S. (1950). Testing for serial correlation in least squares 

regression: I. Biometrika, 37 (3/4), 409-428. 

Edling, C. & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: Grundläggande 

analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Studentlitteratur. 

Elvik, R., Vaa, T., Erke, A. & Sorensen, M. (2009). The handbook of road safety 

measures. Emerald Group Publishing. 

Elvik, R. (2012). Corrigendum to: "Publication bias and time-trend bias in meta-

analysis of bicycle helmet efficacy: A re-analysis of attewell, glase and McFadden, 

2001" [accid. anal. prev. 43 (2011) 1245-1251] (DOI:10.1016/j.aap.2011.01.007). 

Accident Analysis and Prevention, . 

Finch, C.F. (1996). Teenagers attitudes towards bicycle helmets three years after the 

introduction of mandatory wearing. Injury Prevention, 2 (2), 126-130. 

Finnoff, J.T., Laskowski, E.R., Altman, K.L. & Diehl, N.N. (2001). Barriers to bicycle 

helmet use. Pediatrics, 108 (1),. 

Gilchrist, J., Schieber, R.A., Leadbetter, S. & Davidson, S.C. (2000). Police 

enforcement as part of a comprehensive bicycle helmet program. Pediatrics, 106 (1 

I), 6-9. 

Glass, G.V. (1997). Interrupted Time Series Quasi-Experiments. I Jaeger, R.M. (red.) 

Complementary methods for research in education. (2 uppl.). Washington D.C.: 

American Educational Research Association,  589. 



 

30 

 

Hagel, B.E., Rizkallah, J.W., Lamy, A., Belton, K.L., Jhangri, G.S., Cherry, N. & 

Rowe, B.H. (2006). Bicycle helmet prevalence two years after the introduction of 

mandatory use legislation for under 18 year olds in alberta, canada. Injury 

Prevention, 12 (4), 262-265. 

Ji, M., Gilchick, R.A. & Bender, S.J. (2006). Trends in helmet use and head injuries in 

san diego county: The effect of bicycle helmet legislation. Accident Analysis and 

Prevention, 38 (1), 128-134. 

Karkhaneh, M., Kalenga, J.-., Hagel, B.E. & Rowe, B.H. (2006). Effectiveness of 

bicycle helmet legislation to increase helmet use: A systematic review. Injury 

Prevention, 12 (2), 76-82. 

Karkhaneh, M., Rowe, B.H., Duncan Saunders, L., Voaklander, D. & Hagel, B. 

(2011a). Bicycle helmet use after the introduction of all ages helmet legislation in 

an urban community in alberta, canada. Canadian Journal of Public Health, 102 

(2), 134-138. 

Karkhaneh, M., Rowe, B.H., Saunders, L.D., Voaklander, D.C. & Hagel, B.E. (2013). 

Trends in head injuries associated with mandatory bicycle helmet legislation 

targeting children and adolescents. Accident Analysis and Prevention, 59 206-212. 

Karkhaneh, M., Rowe, B.H., Saunders, L.D., Voaklander, D.C. & Hagel, B.E. (2011b). 

Bicycle helmet use four years after the introduction of helmet legislation in alberta, 

canada. Accident Analysis and Prevention, 43 (3), 788-796. 

Larsson, J. (2012). Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2011: Resultat från VTI:s 

observationsstudie. (22) Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

Tillgänglig:http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/cykelhjalmsanvandning-i-

sverige-1988-2011-resultat-fran-vtis-observationsstudier.pdf [2013-07-10]. 

Lee, B.H.-., Schofer, J.L. & Koppelman, F.S. (2005). Bicycle safety helmet legislation 

and bicycle-related non-fatal injuries in california. Accident Analysis and 

Prevention, 37 (1), 93-102. 

Ludvigsson, J.F., Andersson, E., Ekbom, A., Feychting, M., Kim, J.-., Reuterwall, C., 

Heurgren, M. & Olausson, P.O. (2011). External review and validation of the 

swedish national inpatient register. BMC Public Health, 11. 

Ludvigsson, J.F., Otterblad-Olausson, P., Pettersson, B.U. & Ekbom, A. (2009). The 

swedish personal identity number: Possibilities and pitfalls in healthcare and 

medical research. European journal of epidemiology, 24 (11), 659-667. 

Macpherson, A. & Spinks, A. (2008). Bicycle helmet legislation for the uptake of 

helmet use and prevention of head injuries. Cochrane Database of Systematic 

Reviews, (3),. 



 

31 

 

Macpherson, A.K., To, T.M., Macarthur, C., Chipman, M.L., Wright, J.G. & Parkin, 

P.C. (2002). Impact of mandatory helmet legislation on bicycle-related head 

injuries in children: A population-based study. Pediatrics, 110 (5),. 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (2013). Skadade cyklister - En studie av 

skadeutvecklingen över tid.  

Newgard, C.D., Fleischman, R., Choo, E., Ma, O.J., Hedges, J.R. & McConnell, K.J. 

(2010). Validation of length of hospital stay as a surrogate measure for injury 

severity and resource use among injury survivors. Academic Emergency Medicine, 

17 (2), 142-150. 

Nilsen, P. (2006). Opening the black box of community-based injury prevention 

programmes: towards improved understanding of factors that influence 

programme effectiveness. Linköpings universitet, Institutionen för medicin och 

hälsa, Socialmedicin och folkhälsovetenskap.  

Olivier, J., Walter, S.R. & Grzebieta, R.H. (2013). Long term bicycle related head 

injury trends for new south wales, australia following mandatory helmet legislation. 

Accident Analysis and Prevention, 50 1128-1134. 

Owen, R., Kendrick, D., Mulvaney, C., Coleman, T. & Royal, S. (2011). Non-

legislative interventions for the promotion of cycle helmet wearing by children. 

Cochrane database of systematic reviews (Online), (11),. 

Pucher, J., Buehler, R., Bassett, D.R. & Dannenberg, A.L. (2010). Walking and cycling 

to health: A comparative analysis of city, state, and international data. American 

Journal of Public Health, 100 (10), 1986-1992. 

Rissel, C. (2012). The impact of compulsory cycle helmet legislation on cyclist head 

injuries in new south wales, australia: A rejoinder. Accident Analysis and 

Prevention, 45 107-109. 

Robertson, L. (2007). Injury Epidemiology: Research and Control Strategies: Research 

and Control Strategies. (3 uppl.). New York: Oxford University Press. 

Robinson, D.L. (2007). Bicycle helmet legislation: Can we reach a consensus? Accident 

Analysis and Prevention, 39 (1), 86-93. 

Robinson, D.L. (1996). Head injuries and bicycle helmet laws. Accident Analysis and 

Prevention, 28 (4), 463-475. 

Savin, N.E. & White, K.J. (1977). The durbin-watson test for serial correlation with 

extreme sample sizes or many regressors. Econometrica: Journal of the 

Econometric Society, 1989-1996. 

Thompson, D., Rivara, F. & Thompson, R. (1999). Helmets for preventing head and 

facial injuries in bicyclists. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4. 



 

32 

 

Trafikverket (2012). Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag. (196) 

Borlänge: Trafikverket. 

Tillgänglig:http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6873/2012_196_okad_och_sa

ker_cykling.pdf [6-24-2013]. 

Villamor, E., Hammer, S. & Martinez-olaizola, A. (2008). Barriers to bicycle helmet 

use among dutch paediatricians. Child: Care, Health and Development, 34 (6), 

743-747. 

Wagner, A.K., Soumerai, S.B., Zhang, F. & Ross-Degnan, D. (2002). Segmented 

regression analysis of interrupted time series studies in medication use research. 

Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 27 (4), 299-309. 

Walter, S.R., Olivier, J., Churches, T. & Grzebieta, R. (2013). The impact of 

compulsory helmet legislation on cyclist head injuries in new south wales, 

australia: A response. Accident Analysis and Prevention, 52 204-209. 

Walter, S.R., Olivier, J., Churches, T. & Grzebieta, R. (2011). The impact of 

compulsory cycle helmet legislation on cyclist head injuries in new south wales, 

australia. Accident Analysis and Prevention, 43 (6), 2064-2071. 

Wesson, D.E., Stephens, D., Lam, K., Parsons, D., Spence, L. & Parkin, P.C. (2008). 

Trends in pediatric and adult bicycling deaths before and after passage of a bicycle 

helmet law. Pediatrics, 122 (3), 605-610. 

Yilmaz, P., Gabbe, B.J., McDermott, F.T., Van Lieshout, E.M.M., Rood, P.P.M., 

Mulligan, T.M., Patka, P. & Cameron, P.A. (2013). Comparison of the serious 

injury pattern of adult bicyclists, between south-west netherlands and the state of 

victoria, australia 2001-2009. Injury, 44 (6), 848-854. 

Åstrand, R., Unden, J., Bellner, J. & Romner, B. (2007). Barn med lätta skallskador 

handläggs olika vid svenska sjukhus. Läkartidningen, 104 318-320. 

  

Lagar och förordningar 

 

Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276). SFS 2004:296. Hämtad den 

18 september 2013 från: http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/04/040296.PDF 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/04/040296.PDF

