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Kun hver tredje voksen bruger altid cykelhjelm
Danske cyklister er stadig dårlige til at huske hjelmen, inden de kaster sig ud i trafikken. Kun
én ud af tre bruger cykelhjelm hver gang. Hver sjette mener, at de ikke har behov for den,
hvor en tredjedel bare ikke har fået den købt endnu. Det viser den seneste undersøgelse,
som Gallup TNS har foretaget for Gjensidige Forsikring.
Når de danske cyklister springer op på jernhesten
og tramper i pedalerne, er det kun én ud af tre, der
har cykelhjelm på. 11 % bruger den sjældent, og
mere end hver anden cykler aldrig med hjelm.
Sådan ser virkeligheden ud på cykelstierne ifølge
en ny undersøgelse, som Gallup TNS har foretaget
for Gjensidige Forsikring.
Og det ser ikke ud til at blive bedre. De seneste tal
er nemlig så godt som identiske med tallene fra
2012, hvor det ligeledes kun var en tredjedel, der
spændte hjelmen hver gang, de begav sig ud i
trafikken.
”Det er påfaldende, at det øgede fokus på brugen
af cykelhjelme ikke har affødt en effekt i antallet,
der bruger dem. Vi er selvfølgelig glade for at se,
at der ikke er færre danske cyklister uden
cykelhjelm, men at det stadig kun er én ud af tre
voksne, der bruger hjelm, viser, at vi endnu ikke er
i mål,” siger Kim Rud-Petersen, koncerndirektør
Nordic, i Gjensidige Forsikring.
Cykelhjelmen gør en forskel
Vi ved alle, at hjelmen potentielt set kan redde
vores liv og forhindre alvorlige ansigts- og
hovedskader, hvis vi vælter på cyklen. Men det
budskab er åbenbart ikke slået igennem i den
danske befolkning, når der stadig er så mange, der
vælger hjelmen fra.
En af de dårlige undskyldninger for at undgå
hjelmen er stadig forfængelighed. Hele 13 %
vælger udseendet over sikkerheden. Men mest
påfaldende er de 14 %, der svarer, at de ikke har
behov for den.

hjelmen ikke gør en forskel, eller at man ikke har
behov for den, burde ikke være én af dem. De
seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i
2012 var 22 cyklister, der døde i trafikken, og det
er 22 for mange – især hvis det tal kan mindskes
ved at bruge cykelhjelm,” siger Kim Rud-Petersen.
Hver anden vil gøre cykelhjelmen lovpligtig
Undersøgelsen viser også, at hver anden mener,
at det skal være lovpligtigt for både børn og voksne
at bruge cykelhjelm. Dette kan fremstå lidt
overraskende, da kun hver tredje voksne rent
faktisk selv bruger cykelhjelm. Blot én ud af fire er
modstander af, at det skal være ulovligt at køre
uden hjelm.
”Det er positivt at se, at danskerne bakker op om
cykelhjelmen. Men at tvinge cyklisterne til at bære
den ved lov, bør ikke være nødvendigt.
Forhåbentlig kan den positive indstilling over for
hjelmene få flere til at huske den i fremtiden,” siger
Kim Rud-Petersen.
”En løsning kunne snarere være et holdningsskift i
den brede befolkning. Man kan undre sig over, at
cykelhjelmen ikke er mere udbredt blandt grupper,
der har cyklen som primære arbejdsredskab. Det
ser vi eksempelvis blandt hjemmehjælpere og
postbude, hvor der stadig er personer, der ikke
kører med cykelhjelm regelmæssigt. Det kunne
være et sted at begynde.”
Yderligere information
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”Der kan selvfølgelige være mange undskyldninger
for ikke at bruge cykelhjelm. Men at mene at
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Faktabokse
Analysen er udført af Gallup TNS i juni 2013 blandt 1233 danskere. Følgende spørgsmål om brug af
cykelhjelm er stillet til de 1015, der har svaret, at de er i besiddelse af en eller flere cykler.

Bruger du cykelhjelm? (alle cykelejere)
Total
Hovedstaden
Ja, altid
20 %
24 %
Ja, ofte
12 %
14 %
Ja, men kun
11 %
9%
sjældent
Nej, aldrig
56 %
53 %

Sjælland
19 %
11 %
12 %

Syddanmark
18 %
14 %
12 %

Midtjylland
18 %
10 %
13 %

Nordjylland
23 %
11 %
7%

59 %

56 %

59 %

58 %

Hvorfor bruger du ikke med cykelhjelm? (dem der kun sjældent eller aldrig bruger cykelhjelm)
Total
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
Jeg cykler ikke
10 %
5%
12 %
13 %
15 %
10 %
Det ødelægger min 7 %
8%
6%
7%
10 %
2%
frisure
Jeg ser ikke godt
6%
7%
2%
9%
5%
3%
ud
Jeg har endnu ikke 27 %
29 %
29 %
22 %
27 %
32 %
fået købt én
Jeg bor et roligt
9%
5%
15 %
7%
9%
15 %
sted og behøver
den ikke
Jeg tror ikke, at
5%
4%
8%
5%
5%
8%
den gør en forskel

Bør det efter din mening være lovpligtigt at bruge
cykelhjelm? (alle respondenter)
Ja, for børn
19 %
Ja, for voksne
0%
Ja, for både børn og voksne
48 %
Nej
26 %
Ved ikke
8%
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