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1 Projektets bakgrund
Det är alltid förarens och då vanligtvis barnets förälders ansvar att se till att barnet

åker bil på ett så säkert sätt som möjligt.

Beroende på barnets ålder, vikt och längd ska rätt skyddsutrustning användas.

Inte nog med att rätt utrustning ska användas, den ska dessutom användas på ett

riktigt sätt dvs. den ska vara monterad på ett riktigt sätt och bältet som håller fast

barnet ska vara justerat enligt vissa regler.

De lagkrav som finns är de som beskrivs i Vägtrafikkungörelsen. Enligt Väg-

trafikkungörelsen ska barn t.o.m. det år varunder barnet fyller sex år i stället för

eller tillsammans med bilbältet använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan

särskild skyddsanordning för barn. Med särskild skyddsanordning avses

babyskydd, bakåtvända respektive framåtvända bilbarnstolar, bältesstolar samt

bälteskuddar. Dessutom står det i Trafiksäkerhetsverkets tillämpningsanvisningar

att skyddsutrustningen ska vara lämpligt för användaren och användas på avsett

sätt , dvs. användas i rätt viktklass och monteras på, av tillverkaren, anvisat sätt.

Skyddsutrustning tillverkad efter 1:a januari 1990 ska dessutom vara godkänd och

användas i enlighet med godkännandet. I Sverige finns det två typer av

godkännande E och T. T-godkännande är ett svenskt godkännande och E-

godkännandet är ett europeiskt godkännande. T-godkännandet är inte bundet till

någon viktklass, detta till skillnad från E-godkännandet. Rent praktiskt definieras

E-godkännandegrupper med avseende på Vikt och i någon mån på barnets ålder

(JanWenäll, 1997).

De skyddsutrustningar för barn i bil som säljs idag krocktestas enligt normen

ECE R 44/03, vilken populärt kallas för E-godkännande. (I några fall används

även s.k. T-godkännande) Om utrustningarna godkänns erhåller de ett

godkännande nummer.

E-godkännande grupper

Grupp 0, 0-10 kg eller ca 0-1 år

Grupp 0+, 0-13 kg eller ca 0 till 1,5 år

Grupp 1, 9-18 kg eller ca 1-3 år

Grupp 2, 15-25 kg eller ca 3-6 år

Grupp 3, 22-36 kg eller ca 6-10 år

På uppdrag av Vägverket sammanställer VTI (Jan Wenäll 1992-1994) varje år

trafikolyckor som inträffar då barn dödats i personbil. Undersökningen har pågått

sedan 1992 och hittills kan man säga att av de barn som omkom 1992-1995 var ca

1/3 obältade eller hade använt fel skyddsutrustning i bilen. Detta är skrämmande

fakta. Några exempel på följdfrågor till dessa fakta är:

0 Hur vanligt är det att barn som färdas i bil inte har tillgång till den skyddsut-

rustning som rekommenderas?

0 Hur vanligt är det att skyddsutrustning som finns inte är korrekt monterad?

0 Hur vanligt är det att de bälten som används för att hålla fast barnet i stolen inte

är justerade på ett riktigt sätt?

0 Om utrustningen inte används på ett korrekt sätt, vad är det då som är felaktigt

och varför?
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Vägverkets regioner, bland annat Region Sydöst, gör redan idag sporadiska obser-

vationsstudier av barn i bil. Olika landsting, försäkringsbolag och leksaksföretag

erbjuder föräldrar att hyra eller köpa skyddsutrustning till barn. Varje landsting

har sin egen policy. Det är av intresse att kartlägga hur ett eller flera landsting

arbetar när det gäller att informera föräldrar om aspekter som berör skyddsut-

rustning till barn i bil. Var köper/hyr föräldrar skyddsutrustning och vad har fått

dem att välja just dessa alternativ?

Vidare är en beskrivning av relationen mellan informationsutbudet och vad

föräldrarna faktisk har fått/sökt för information intressant. I dagsläget är

kunskapen om detta begränsad.

2 Projektets syften och arbetets genomförande
Projektet består av tre delar med olika syften. Det första var att bygga upp kunskap

om hur man genomför en tillståndsmätning, med avsikten att studera under vilka

villkor barn färdas i bil. Förutom själva metodstudien var intentionen att data

skulle ge en föraning om hur det faktiskt förhåller sig. Tillståndsmätningen

behandlas i kapitel 3. Det andra var att försöka beskriva vilken information som

föräldrar verkligen har uppfattat och använt. Detta behandlas i kapitel 4. Det tredje

var att beskriva hur informationsutbudet till föräldrar ser ut. Varifrån kommer

informationen och hur förmedlas den. Detta behandlas i kapitel 5.

När det gäller hur barn ska färdas i bil så finns det dels lagkrav specificerade i

Vägtrafikkungörelsen och dels rekommendationer. Lagkraven omfattar barn till

och med det år barnet fyller 6 år medan rekommendationerna omfattar barn till

och med det år barnet fyller 12 år. För att ett barn ska kunna sägas färdas säkert så

bör rekommendationerna följas. I projektarbetet har vi utgått ifrån de rekommen-

dationer som finns.

3 Tillståndsmätning

3.1 Syfte

Syftet med tillståndsmätningen var att ta fram ett underlag som gör det möjligt att

på en detaljerad nivå beskriva eventuella brister i hur barn i bil färdas. Färdas barn

i bil enligt de rekommendationer som presenterats och vilka avvikelser från

rekommendationerna är vanligast förekommande? Detta är övergripande frågor

som innefattar såväl val av skyddsutrustning, montering av utrustningen samt

fastsättningen av barnen. För var och en av åldersgrupperna 0-12 månader, 13-36

månader samt 37-120 månader behöver dessa olika aspekter studeras.

3.2 Rekommendationer
Det finns några enkla generella riktlinjer för vad man ska tänka på för att skydda

barnen som färdas i bilen. Vilka rekommendationer som är aktuella beror på

barnets ålder, vikt och i någon mån längd. Riktlinjerna finns utförligt beskrivna av

VTI (Jan Wenäll i FM Barn i bil 1997-06-02). De uppgifter som redovisas

nedan är hämtade ur denna. Uppgifterna har utgjort riktlinjen i undersökningen.
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Baby (Grupp 0 och 0+)

Barnet skall färdas bakåtvänt i fram- eller baksäte, i ett sk. babyskydd. Skyddet

ska sättas fast med bilens bälte och barnet med stolens bälte. Barnets bälte ska

vara s.k. höftjusterat, vilket innebär att man ska sträva efter att höftbanden om

möjligt ligger över barnets höfter. Detta gäller såväl 3-, 4-, som 5-punktsbältena.

Det är viktigt att noga följa instruktionerna för hur stolen ska monteras. Normalt

ska största möjliga avstånd mellan skyddets baksida och instrumentbrädan eller

framförvarande stol eftersträvas. Det finns några typer av skyddsanordningar där

barnen färdas liggande. Det är då viktigt att placera barnet så att dess huvud är in

mot mitten av bilen.

Från 1 år till 3-4 år (Grupp 1)

Barnet skall färdas bakåtvänt i fram- eller baksäte i en sk. bilbarnstol. I framsätet

skall den bakåtvända bilbarnstolen placeras mot instrumentbrädan, den får inte

luta mot framrutan. Stolen monteras vanligen med någon form av underförankring

samt med bilens bälte. Barnet bältas vanligen med stolens bälte. Barn ska åka

bakåtvända så länge som möjligt. Stolen är urvuxen då tyngdpunkten på barnets

huvud når ovanför stolens ryggstöd.

Från ca 3-4 år till ca 10-12 år (Grupp 2 och 3)

Barnet skall färdas på en bältesstol/ bälteskudde eller s.k. dubbelkudde. Barnet ska

bältas med bilens trepunktsbälte. Stolen/kudden ska normalt inte vara fastsatt.

Bilens bälte ska alltid fästas ner i de horn/byglar eller andra anordningar som finns

för att hålla ner höftbandet mot barnets höfter. Höftbandet skall löpa över barnets

höfter och lår, inte över magen. Diagonalbanden skall ligga över axeln. Det är

alltid bättre att bältet ligger nära halsen än nära axeln. När en sk. kombinations-

stol används som framåtvänd bältesstol ska stolens egna bälten tas bort. När

barnet färdas framåtvänt ska barnet endast sättas fast med bilens trepunktsbälte.

Med dessa rekommendationer som utgångspunkt har observationer i fält

genomförts.

3.3 Val av observationsplatser

Valet av observationsplatser har styrts av framförallt tre hypoteser; Den ena

hypotesen är att det finns skillnader i hur barn färdas i bil beroende på närheten till

affärer som säljer skyddsutrustning. Den andra hypotesen är att resornas längd är

avgörande för hur barnen åker i bilen och den tredje hypotesen är att föräldrarnas

sociala situation har betydelse för hur baren åker i bilen. Det kan finnas skäl att ta

hänsyn till ytterligare aspekter. Detta kräver en studie i sig.

Resultaten från tillståndsmätningen är inte avsedda att användas för att studera

skillnader mellan grupper av föräldrar, inte heller för att se om t.ex. längden på

resan är avgörande för hur barnen färdas. Anledningen till att vi valt att ta hänsyn

till dessa hypoteser är snarare för att inte missa någon kategori av barn som färdas

i bil. Hypoteserna och konsekvenserna av dessa beskrivs nedan:

0 I försöket har observationsplatser i Linköping samt i Söderköping ingått. I

Linköping finns det ett större utbud av försäljare av skyddsutrustning varför det

kan förväntas vara enklare att köpa/hyra utrustning där. I Söderköping är ut-

budet begränsat, ev kan vissa bensinstationer eller någon större mataffär, t.ex.
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Matex, ha ett mycket begränsat utbud. Den närmaste lekSaksaffären som säljer

utrustning finns i Norrköping.

0 Det är rimligt att anta att det under de korta resorna slarvas mer än under de

långa. Vi har valt att dela in resorna i korta, mellanlånga och långa resor. Med

korta resor menas resor som är kortare än 5 km. I dessa innefattas dagisresor.

De barn som färdas korta resor har observerats vid stormarknader samt utanför

daghem. Vi har låtit slumpen avgöra Vilka dagis som skulle observeras.

Mellanlånga resor har resor kallats som år 5-30 km långa. Barn som färdas

mellanlånga resor har observerats i huvudsak vid stormarknader. Barn som åkt

30 km eller mer har klassats som att de åkt långt. De barnen har också

observerats vid stormarknader.

0 Inställningen till och kunskapen om vikten av att använda rätt skyddsutrustning

till barn som färdas i bil kan förväntas variera hos föräldrar med olika social

situation t.ex. invandrargrupper. Detta är en erfarenhet hämtade från bland

annat bilbältesstudier. Observationerna har skett vid i huvudsak stormarknader

och dagis. Valet av vilka stormarknader och dagis som skulle utgöra observa-

tionsplatser har försökt att styras så att såväl områden med egnahem som hyres-

rätter har ingått. Likaså har vi försökt att täcka in såväl invandrartäta som in-

vandrarglesa områden. Intentionen har inte varit att uttala sig om det finns

någon homogen grupp av föräldrar som är bättre eller sämre på att se till att

deras barn färdas på ett säkert sätt.

Baktanken med urvalet av vilka barn som skulle observeras var att studera så

många olika aspekter och varianter av val av skyddsutrustning, montering och an-

vändning som möjligt. Urvalet förbättrar även möjligheterna att i någon mån

kunna generalisera resultaten. Observationerna skedde vid följande platser:

Linköping:

IKEAs parkering, Tornby

ICA MAXI, Tornby

Ekholmens köpcentrum

Skäggetorps köpcentrum

Ramstorpsgatan 32, dagis i Berga

Stensättaregatan 5, dagis i Tornhagen

Rättaregatan 9, dagis i Lambohov

Söderköping

Matex vid Fix fabriken

Hagatorget

Alboga dagis

Skönberga dagis

3.4 Frågor och variabler
De typer av skyddsutrustningar som förekommer kan studeras genom att obser-

vera följ ande:

0 Vilken typ av skyddsutrustningar som används?
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0 Vilka fabrikat av skyddsutrustningar som används?

0 Är utrustningen godkänd på den plats och i den riktning som barnet färdas samt

om utrustningen är avsedd för det aktuella barnets ålder?

0 Varifrån har föräldrarna köpt/hyrt/lånat skyddsutrustningen

Monteringen av skyddsutrustningen kan beskrivas genom att studera följ ande:

0 I vilken utsträckning barnen sitter bakåtvända eller framåtvända?

0 Var i bilen barnen sitter: fram (med eller utan krockkudde), mitt i baksätet

(med 2- eller 3- punktsbälte), på höger eller vänster sida i baksätet?

0 Är utrustningen som finns använd på ett korrekt sätt? Detta innebär framförallt

att se om de bakåtvända stolarna är korrekt monterade. Är babyskydden pla-

cerade långt i från instrumentpanelen/sätesryggen och är bilbarnstolarna mon-

terade mot instrumentpanelen?

Om barnen är rätt fastsatta beskrivs enklast genom att observera följnade:

0 Är barnet bältat?: med bilens eller stolens bälte eller kanske både och?

0 Sitter bältet bra på barnet eller är det för nära axeln eller ej justerat mot höften

eller avviker det på annat sätt från rekommendationerna?

För att belysa alla dessa aspekter har vi samlat in data om:

Resans längd

I vilken riktning barnet satt

Skyddsutrustningens godkännandenummer

Skyddsutrustningens montering

Barnets ålder

Bältets placering på barnet

Var i bilen barnet satt

Inköpsställe av skyddsutrustningen

3.5 Datainsamling

Datainsamling skedde under vanliga vardagar i november och december månad

1997. Majoriteten av observationerna genomfördes av två kvinnliga studenter som

läser på statistikerprogrammet i Linköping. Observatörerna erhöll en halvdagsut-

bildning. Utbildningen genomfördes vid VTI av Jan Wenäll, krocksäkerhets-

gruppen.

Vid intervjuerna använde observatörerna ett mätprotokoll. Mätprotokollet

fungerade i stort sett bra, men en del små förändringar är nödvändiga inför fort-

satta observationer. Föreslagna ändringar presenteras i kapitel 3.6.6. I bilaga 1

finns det reviderade mätprotokollet.

I genomsnitt observerades 5 barn i timmen. Observatören stod vanligtvis vid

infarten till ett område med parkeringsplatser och väntade tills en bil med barn i

anlände. De observerade om barnen var bältade eller inte, därefter följde de med

bilen till den plats där föraren valde att parkera. Observatören presenterade sig och

bad att få se på hur barnen i bilen sitter.
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3.6 Resultat

3.6.1 Antal observerade barn, resornas längd och barnens ålder.

Totalt observerades 274 barn. För 18 barn saknas uppgift om hur långt barnet

färdats. Bortfallet beror troligen på att observatören missat att fylla i uppgiften.

Observatören frågade föraren om de åkt kort dvs. 5 km eller kortare, mellan-

långt dvs. 6-30 km eller långt dvs. 30 km eller längre. Sammanlagt hade 137

barn (ca 54%) åkt kort, 104 barn (ca 41%) hade åkt mellanlångt och 15 barn (ca

6%) hade åkt långt.

Längden på observerade barns resor motsvarar förvånansvärt väl med de

resultat som resvaneundersökningen (Riks RVU 1994-1996) visar.

SCB genomför kontinuerligt en resvaneundersökning. Vi har studerat de resor

som genomförts i Östergötland under halva november och halva december 1994-

1996. Vi har studerat alla resor som skett med personbil. I SCBs material finns

såväl delresor som huvudresor. Vi har studerat delresornas längd. Dessa delades in

i samma tre grupper som vi tidigare beskrivit. Om vi studerar resor genomförda

vanliga vardagar, dvs. tisdagar till och med torsdagar, så visar det sig att ca 55%

av resorna var korta, 44% av resorna var mellanlånga och endast 1% av resorna

var långa. På fredagar och måndagar sker de långa resorna. På måndagar var 31%

av resorna långa och på fredagar var 62% av resorna långa. På lördagar var 81%

av resorna mellanlånga och endast 19% korta. De observationer som vi har

genomfört har huvudsakligen skett under vanliga vardagar.

I tabell 1 har observerade barn grupperats i olika åldersgrupper. Åldersgrupper-

na motsvarar E-godkännande grupperna.

Tabell 1 Antal observerade barn i de olika åldersgruppema

 

Procent

10,6

30,3

59,1

   

 

100

 

Urvalsobjektet i denna undersökning var bilar med barn i. Vi har inte fokuserat på

någon direkt åldersgrupp av barn. Vid observationer vid dagis har inte de yngsta

barnen funnits med, eftersom de vanligtvis inte vistas på dagis.

Endast 29 barn i åldern 0-12 månader ingick. En majoritet av äldre barn har

observerats. l gruppen med barn 37-120 månader var det endast 33 barn som var

skolbarn, dvs. 7 år eller äldre.

Om vi studerar hur åldersfördelningen (0-10 år) av antal barn i hela Sverige ser

ut (SCB Befolkningsstatistik 1996) kan vi notera att drygt 7 procent var under ett

år och ca 17 procent var 13-36 månader och 75 procent var 37-120 månader. Detta

är ungefär i linje med det antal barn som vi har observerat.

3.6.2 Val av skyddsutrustning

Vid val av skyddsutrustning är det viktigt att den utrustning som används är

avsedd för barnets ålder och vikt.
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Vilken typ av skyddsutrustning var vanligast förekommande?

I tabell 2 visas vilka skyddsutrustningar som förekom. För 5 barn saknas uppgift.

Tabell 2 Antal barn somfärdats på/i olika skyddsanordningar

   

Färdades på/i

Kudde Stol Barnvagns- Mammas Totalt

nät knä

25 1 28

4 72 1 3 83

80 45 2 158

84 142 1 6 269

  

 

     

Barn som är från 3-4 år och upp till 10 år dvs. 37-120 månader rekommenderas att

sitta på bältesstol/bälteskudde. Det är oroväckande att så många som 42 barn,

16%, satt direkt på sätet eller i mammas knä.

Av de 227 observerade barn som färdades på kudde, stol eller i barnvagnsnät

var det endast på 139 utrustningar, 61%, som vi fann godkännandenummer. Av

dessa 139 utrustningar var det 114 utrustningar (80%) som var avsedda för det

barn som använde det. Det finns all anledning att misstänka att bland de 88

skyddsutrustningar, som vi ej fann godkännandenummer på, var det sannolikt

mest äldre skyddsutrustningar.

Vilka fabrikat av skyddsutrustning är vanligast?
För 139 utrustningar har vi tillgång till godkännande nummer och därmed vem

som tillverkat dem. För ytterligare 38 vet vi antingen fabrikatet, märket eller

försäljningsplats. Följande observerades:

Märke (M) eller

fabrikat (F) Antal

Klippan/Akta , (F) 48

Britax , (F) 40

Biltex , (F) 21

Folksam, (F) 23

Atlas, (F)

Volvo, (F)

Kiddy Kudde, (M)

HTS, (F)

Topsy, (M)
Finsk trygghansa, (M)

Centure Pr 02000, (M)

Concord Nordic, (M)

Olympia, (M)

Maxi Cosi, (M)

Brio
OK

Opel

IKEA

O
O

Tillverkas och säljs ej längre

Tillverkas och säljs ej längre

Tillverkas och säljs ej längre

Tillverkas och säljs ej längre

Tillverkas och säljs ej längre

Q
H
H
N
H
H
H
H
H
U
J
U
J
Q
O
O
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Vilka stolar, av de godkända, som är bäst eller sämst går inte att avgöra.

De vanligaste fabrikaten var Klippan/AKTA, Britax, Folksam och Biltex.

Eftersom det inte var så många riktigt små barn med i undersökningen kommer

babyskydden att vara representerade i en mindre utsträckning totalt sett. Syftet

med frågan i denna redovisning var framförallt att i stort beskriva vilka fabrikat av

skyddsutrustningar som förekommer.

Varifrån har föräldrarna köpt/hyrt/lånat skyddsutrustningen?

I tabell 3 presenteras varifrån föräldrar har erhållit skyddsutrustningen.

Tabell 3 Antal skyddsutrustningar sam köpts/hyrtS/lånats via Olika kommersiella

och privata kontakter.

   

Inköpsställe

Bilhandlare, Stor- Begag- Hyrd Annat

bensinstation marknad nad Totalt

1 2 6 3 22

14 7 8 12 1 69

17 17 21 9 2 96

32 26 35 24 3 187

         

Vanligaste inköpsstället var leksaksaffär, därefter var det ungefär lika vanligt att

de var införskaffade hos bilhandlare eller på bensinstationer, på stormarknader,

köpta begagnade eller hyrda. Föräldrar till de yngsta barnen har vanligtvis skaffat

babyskyddet på en leksaksaffär eller köpt den begagnad. Inköpsställe av

skyddsutrustningar till barnen i åldern 13-36 månader men även för de äldsta

barnen varierar mera.

Flera av de leksaksaffärer som säljer skyddsutrustning till barn i bil har som

policy att visa hur utrustningen ska monteras. Vissa tillverkare av stolar tex.

Britax kräver att deras återförsäljare har utbildats för att sälja deras stolar. Det

finns anledning att tro att de föräldrar som införskaffat skyddsutrustning i dessa

affärer har fått mer information än övriga föräldrar och att de därför även använder

stolarna korrekt i större utsträckning än övriga föräldrar
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3.6.3 Montering av skyddsutrustning

I Vilken utsträckning sitter barnen bakåtvända eller framåtvända?

I tabell 4 presenteras hur barnen suttit vända när de åkt.

Tabell 4 Antal barn som färdades bakåtva'nda, framårvända eller liggande

angivetför tre åldersgrupper.

   

Riktning
Bakåtvänd Framåtvänd Liggande Totalt
23 4 1 28
§53 30 83
16 142 1 159

92 176 2 270

  

 

   

Barn yngre än36 månader rekommenderas sitta bakåtvända. För 270 barn har vi

information om de suttit framåt eller bakåtvända. Av dessa var det 111 som borde

färdats bakåtvända eller liggande, men bara 77 som gjorde det. Detta innebär att

det var 34 av 111, drygt 30%, som inte färdades enligt rekommendationerna.

Var i bilen sitter barnen: fram (med eller utan krockkudde), mitt i baksätet

(med 2- eller 3- punkts bälte), på höger- eller vänster sida i baksätet?

Itabell 5 beskrivs var i bilen barnen satt.

Tabell 5 Antal barn som satt fram respektive bak samt på höger sida, vänster

sida eller i mitten.

         

Plats

Totalt

Fram Vänster Höger Mitt bak Mitt bak

utan sida bak sida bak (2-p (3-p

airbag bälte) bälte)

22 2 3 1 28

43 14 19 2 78

33 56 52 6 2 149

98 72 74 9 2 255

  

Enligt rekommendationerna skall barn som är bältade med bilens bälte använda ett

trepunktsbälte. De skall inte sitta fram om det finns airbag på passagerarsidan. För

255 barn har vi kunskap om var de satt. Bortfallet beror till större del på att obser-

vatörerna missat att fylla i protokollet. Bortfallet kan förväntas vara slumpmässigt.

Majoriteten av desmå barnen färdades i framsätet. För barn i åldern 13-36

månader var det lika vanligt att de färdades i framsätet som i baksätet. Äldre barn

färdades vanligtvis i baksätet. Det kan bero på att det var upptaget fram av

småsyskon.
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Används utrustningen på ett korrekt sätt?

Frågan syftar framförallt till att studera om de bakåtvända stolarna är korrekt

monterade. Med korrekt monterad menas att babyskydden är placerade tillräckligt

långt ifrån instrumentpanelen/sätesryggen samt att bilens bälte som håller fast

skyddet är rätt använt, att de bakåtvända bilbarnstolarna är monterade dikt an

instrumentpanelen samt att eventuella underförankringar är utförda som de ska.

Denna typ av observationer kräver kunniga observatörer. Trots detta kan det vara

svårt att avgöra. Det stora problemet uppstår när det observatörerna sett ska

analyseras. Vi valde i denna undersökning att låta observatörerna rita ner hur

monteringen såg ut. Det föll inte väl ut. Det är bättre att i fält låta observatörerna

avgöra om stolen är korrekt eller felaktigt monterad och i de fall det föreligger

tveksamheter, rita en bild av hur det såg ut. Dessa förändringar är införda i det

reviderade mätprotokollet, se bilaga 1.

3.6.4 Bältning av barnen

Är barnen rätt fastsatta? Denna fråga kan beskrivas genom att studera såväl vilken

typ av bälte som användes som om de användes enligt rekommendationerna.

Vilken typ av bälte var barnen fastspända med?

I tabell 6 visas hur barnen var bältade.

Tabell 6 Antal barn som var bältade med bilens bälte, stolens bälte, både och,

eller inte alls.

 

Barnet bältat med

   

Bilens Stolens Bilens och Inget bälte Totalt

bälte bälte stolens

bälte

2 25 2 29

22 52 1 7 82

140 5 17 162

164 82 1 26 273

      

Enligt rekommendationerna ska barn som är yngre än 3 år färdas bakåtvända och

därmed bältas endast med stolens bälte. För 273 barn har vi information om vilken

typ av bälte de använde. Det var totalt 25 barn som inte var bältade enligt rekom-

mendationerna och ytterligare 26 som var obältade. Sammanlagt innebär detta att

drygt 18% av de observerade barnen inte använde rekommenderat bälte.

Hur sitter bältet på barnen?

I tabell 7 beskrivs hur bältet sitter på barnet när man studerar de bältade barnen.
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Tabell 7 Antal barn där bältet var bra placerat, för nära axeln, ej justerat mot

höften, under armen eller både för nära axel och ej mot höften.

   

Bältets placering på barnet

Bra För nära Ej Under För nära

axeln justerat armen axeln och

mot ej mot

höften höften Totalt

24 1 2 27

56 1 l 1 3 1 72

94 23 10 6 4 1 37

174 25 23 9 5 236

        

Enligt rekommendationerna skall ett bälte som sitter bra ligga justerat med

höftbandet ner mot barnets höfter, detta gäller såväl 3-, 4- som 5 punktsbälten.

Dessutom ska diagonalbandet inte ligga för nära axeln. AV 273 barn var det 26

som var obältade. För 236 av deåterstående 247 barnen har vi kunskap om hur

bältet satt. Bortfallet på 11 barn kan i vissa fall förklaras med att barnen i bland

knäppt av bältet innan observatören hunnit observera och ibland har

observatörerna missat att fylla i protokollet. Totalt var det 62 barn, 26%, vars bälte

inte satt bra. Det är framförallt bland de äldre barnen som avvikelser från rekom-

mendationerna har observerats. Den vanligaste avvikelsen bland de äldre barnen

var att diagonaldelen på bältet var placerat för nära barnets axel.

3.6.5 Sammanlagda avvikelser från rekommendationerna

För 241 barn har vi kunskap om såväl i vilken riktning barnen färdades som vad

de färdades på/i samt hur bältet var placerat. Vi kan inte avgöra om bortfallet

avviker slumpmässigt eller systematisk med avseende på undersökta förhållanden.

Av de 241 barnen var det 94, ca 39% som inte, med avseende på minst en av

dessa aspekter, färdades enligt rekommendationerna. Vi har då inte tagit hänsyn

till aspekter som berör t.eX. monteringen. Vilka avvikelser som är allvarligast vid

en kollision är svårt att avgöra. Detta beror på vilken typ av olycka som barnet

utsätts för. Därför kan samtliga brister betraktas som likvärdiga ur trafiksäkerhets-

synpunkt, med undantag för de helt obältade barnen.

3.6.6 Förändringar av observationsunderlaget

Det underlag som användes vid tillståndsmätningen fungerade i stort sett bra.

Dock behöver följande korrigeringar göras: Under rubriken Barnet bältat med

bör en rutor läggas till för inget bälte . Under rubriken Bältets placering på

barnet bör en ruta för under armen läggas till. Vi har valt att inte analysera

med avseende på bilmärke och anser att denna uppgift varit överflödig i detta

sammanhang. Uppgiften kan med fördel tas bort från observationsunderlaget. När

det gäller monteringen av skyddsutrustningen så föreslår vi att skissen av hur

monteringen såg ut tas bort. Istället ska observatören på plats avgöra om fastsätt-

ningen t.ex. underförankringen av skyddsutrustningen är godkänd eller inte god-

känd, om de bakåtvända skydden samt om bilens bälten har använts korrekt när de
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bakåtvända skydden har monterats. Om det föreligger tveksamheter ska

observatören på baksidan av protokollet rita hur det såg ut. Det reviderade

mätprotokollet finns i bilaga 1.

3.7 Slutsatser av tillståndsmätningen

Det mätprotokoll som användes har i stort fungerat bra. En del förändringar har

gjorts för att bättre kunna utvärdera i vilken mån en stol är korrekt monterad.

Denna analys var inte möjlig med det underlag som vi använde.

Av de observerade barnen var det 39% som i minst en aspekt inte färdades

enligt rekommendationerna. Den vanligaste förekommande avvikelsen från re-

kommendationerna var bältets placering på barnet och då vanligtvis att bältet låg

för nära axeln. Flera av barnen som var under tre år färdades framlänges för tidigt.

Det mest anmärkningsvärda var att så mycket som 10% av barnen färdades helt

obältade.

Det krävs insatser för att förbättra barnens säkerhet i bilen. Ett stort arbete

väntar med att finna rätta metoder för att nå fram till och påverka alla kategorier

av föräldrar. Det finns anledning att tro att olika redskap krävs för att nå de som

överhuvudtaget inte bältat sina barn och de som använder fel utrustning eller rätt

utrustning men på fel sätt.
Att genomföra tillståndsmätningar är viktigt för att kunna följa utvecklingen

men även för att skapa opinion.
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4 Intervjuer med föräldrar

4.1 Inledning

Detta arbete härrör ur följande tre frågor:

0 Vad påverkar föräldrar att Välja en viss skyddsutrustning till barnen i bilen?

0 Hur har föräldrarna fått/skaffat sig kunskap om hur utrustningen ska monteras?

0 Hur har föräldrarna fått/skaffat information om hur barnen ska sättas fast?

4.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att försöka belysa vad som påverkar föräldrar att

använda skyddsutrustning till barn i bil. Men även vad som påverkat dem vid val

av skyddsutrustning, montering av utrustningen samt vid bältning av barnen.

4.3 Föräldrarnas informationskällor

Den information som ligger till grund för de beslut som föräldrarna fattar i dessa

frågor kommer från en mängd olika källor. Informationen når föräldrarna på olika

sätt. Antingen söker föräldrarna aktivt efter informationen eller så får de informa-

tion utan att själva ha bett att få den, sk. passiv information.

I bland vänder sig informationen till alla som ser/hör den, ibland är den riktad

till enbart föräldrar eller till enbart föräldrar som har barn i en viss ålder. Detta

kallas i fortsättningen för allmän respektive riktad information.

Vilka informationskällor som finns och hur de fungerar beskrivs mer ingående

i kapitel 5.

En mängd samhällsaktörer Lex. NTF, tillverkare eller återförsäljare försöker

att påverka föräldrarna i frågor som rör barns säkerhet vid färd i bil.

Vilken information som når föräldrarna vet vi mycket lite om. I denna del av

studien fokuserar vi på vad som påverkat föräldrarna. Vad har fått dem att agera

på ett eller annat sätt?

4.4 Arbete i fokusgrupp

4.4.1 Verktyget fokusgrupp

Vad vi erfarit finns det inte några dokumenterade hypoteser om vad som påverkar

föräldrar att agera på ett eller annat sätt när de ska ta med barnen i bilen. Det var

därför naturligt att, som ett första steg, försöka att generera hypoteser om vad som

skett i steget mellan informationsutbud och tillstånd.

Ett sätt att arbeta för att generera hypoteser är med hjälp av så kallat arbete i

fokusgrupper . Det innebär att man samlar en grupp människor som under en be-

gränsad tid får diskutera med varandra om ett givet ämne. En vanlig refererad de-

finition av arbete i fokusgrupp är den amerikanske forskarens David. L Morgans,

Research technique that collects data through group interaction on a topic deter-

mined by the researcher (Morgan, 1996).

Arbetet i fokusgruppen leddes av en moderator. Moderatorn var inte med i

diskussionen utan observerade utifrån och styrde, vid behov, diskussionen in på de

ämnen som skulle stå i fokus. Till sin hjälp hade moderatorn en observatör som

förde anteckningar.
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Vid arbete i fokusgrupp är det vanligt att diskussionen spelas in på bandspelare

eller på video. Vi valde att videofilma diskussionen. Analysarbetet har skett som

ett samarbete mellan moderatorn och observatören. Dessa två har som stöd för

minnet använt såväl anteckningar som videofilmerna.

Ämnet som i detta fall stod i fokus var: skyddsutrustning till barn i bil, ett

användarperspektiv.

4.4.2 Genomförande av arbete med fokusgrupper

Den vanligaste tumregeln är att använda mellan fyra och sex fokusgrupper

(Morgan ,1996). Det är sällan som det framkommer ny information om man

genomför arbete med fler fokusgrupper än dessa.

Vid arbete i fokusgrupp är det också en fördel om gruppen är homogen med av-

seende på det ämne som är i fokus ( Morgan, 1996). Det finns två fördelar med att

grupperna är homogena. Den ena är att det möjliggör jämförelser av resultaten

mellan olika fokusgrupper, det andra är att det är större sannolikhet att få till stånd

en bra diskussion i gruppen.

I denna studie har endast arbete med två fokusgrupper genomförts. Anled-

ningen är att arbetet är ett pilotförsök och den tid och den budget som var avsatt

endast möjliggjorde arbete med två grupper. Vid båda tillfällena var det sex del-

tagare i grupperna, exklusive moderator och observatör. Vid det ena tillfället

bestod gruppen av tre mammor och tre pappor, samtliga födda i Sverige. Vid det

andra tillfället var samtliga i fokusgruppen invandrare, det var fem pappor och en

mamma. Fem av dessa var från Iran och en av papporna var från Irak. Samtliga

hade varit i Sverige i minst 5 år och alla som deltog i fokusgruppen hade såväl

yngre barn (0-10 år) som bil.

Arbetet i fokusgrupp skedde under två vardagskvällar ca kl 18.00-20.00. Den

lokal som användes var ett konferensrum på VTI. Vid ankomsten bjöds samtliga

på kaffe och smörgås. Ersättningen till försökspersonerna var ett arvode på 200:-

pCI' pCI'SOII.

4.4.3 Intervjuguide

Under en fokusgruppsession ska moderatorn använda någon form av intervjuguide

(Wibeck, 1998). Guiden kan vara strukturerad eller ostrukturerad beroende på om

och hur moderatorn vill styra intervjun. När man pratar om strukturerad/ostruk-

turerad kan detta antingen syfta på frågorna eller på gruppdynamiken. Det är

vanligt att dessa två syften sammanblandas. När det gäller t.ex. en ostrukturerad

gruppdynamik så innebär det att de medverkande tillåts prata så mycket eller så

lite de vill, detta till skillnad från en strukturerad gruppdynamik. Avsikten i detta

arbete var att, i någon mån, försöka ha en strukturerad gruppdynamik, dvs. att

moderatorn medverkade till att alla medverkande deltog i diskussion.

Själva frågorna och därmed intervjuguiden var, även den, förhållandevis

strukturerad. Den innehöll ämnesområden som vi önskade skulle behandlas av

gruppen. Till dessa ämnesområden hade vi specificerat frågor. Syftet med att

specificera ämnesområden var att det skulle underlätta för moderatorn att upp-

täcka om något av deämnesområden som vi på förhand ansåg skulle ingå, inte

kom upp till diskussion.

Syftet med frågorna var att moderatorn, med hjälp av en eller flera frågor,

enkelt skulle kunna styra in diskussionen mot ett ämnesområde som inte tidigare

diskuterats. Givetvis är det intressant att notera vilket/vilka ämnesområden som
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spontant kom i fokus vid diskussionen, men lika intressant är det att notera

vilket/vilka ämnesområden som inte kommer upp till diskussion.

Den intervjuguide som användes berör elva olika ämnesområden vilka knyter

an till problemet. Ämnesområdena var följ ande:

aktiv-passiv information

riktad-allmän information

kontinuerlig-sporadisk information

informationskälla

informationstyp

tillit till

kunskap

kunskapsbrist

information-kunskap

tillstånd

engagemang och ansvar

Inteeruguiden såg ut enligt följ ande:

(Ämnesområdena är markerade med fet- och kursivstil, de fungerar som

rubriker till de frågor som berör ämnet.)

Information, aktiv-passiv

0 Har föräldrarna själva aktivt sökt efter information eller har de fått informa-

tionen?

0 Om föräldrarna aktivt har sökt information,var har de sökt?

0 Om föräldrarna har fått information, varifrån har de fått den?

Information, riktad-allmän

0 Var informationen som föräldrarna fick riktad eller allmän?

Information, kontinuerligt-sporadiskt

0 Får föräldrarna kontinuerligt information om vad som rekommenderas till barn

som är i deras barns ålder?

0 När, i förhållande till barnets ålder, är informationsutbudet till föräldrarna störst

respektive minst?

Före födseln

0 månader

1-12 månader

13-36 månader

0 37- månader

0 Om föräldrarna saknar information, när under barnets ålder saknas det mest?

Informationskälla

0 Varifrån kommer huvuddelen av informationen, är det från kommersiella

företag, landstingen genom Mödravård, BB och Barnavårdscentraler, media,

NTF, Vägverket eller någon annanstans ifrån?
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Informationstyp

0 Vilken form har informationen vanligtvis? Är det som broschyrer, i radio och

TV, dagspress, facktidningar, direkt information i affärer eller via bekanta?

0 Är det skillnad på i vilken form informationen kommer respektive erhålls

beroende på barnets ålder? Om så är fallet, hur ser skillnaderna ut?

Tillit till

0 Vem litar föräldrarna på, är det på försäljarna, Vägverket, VTI, NTF, bekanta,

eller någon annan?

0 Vilken risk är det att låta barnen åka obältade i bilen?

0 Vilken risk är det att låta barnen åka i strid mot rekommendationerna?

Kunskap

0 Anser föräldrarna att de har tillräckligt god kunskap om vilken typ av utrust-

ning som barnen i bilen ska använda, hur den ska vara monterad samt hur

barnen ska sättas fast?

0 Känner de till de rekommendationer som finns?

Kunskapsbrist

0 Var upplever föräldrarna att de största kunskapsbristerna finns?

0 Hur anser föräldrarna att dessa kunskapsluckor bäst täpps till?

Information-kunskap

0 Vilken information är det som ligger till grund för den kunskap föräldrarna

slutligen har använt när de har kört barnen i bilen?

0 Vilken kunskap anser föräldrarna har varit till mest och minst nytta ?

Tillstånd

0 Hur åker Era barn idag?

0 I vilka sammanhang är det tänkbart att göra avvikelser från rekommenda-

tionerna?

Engagemang och ansvar

0 Vem/vilka i familjen är primärt engagerade i frågor som rör val av skydds-

utrustning för barn i bil, monteringen av utrustningen och bältning av barnen?

4.5 Analys av arbetet i fokusgrupperna.

Det vanliga, när det gäller analys av material från fokusgrupper, är att man vill

komma åt innehållet i det som sägs. Detta är också vad de flesta handböcker i

ämnet tar upp (Wibeck, 1998). Datainsamlingen och analysen är vanligen en

parallell process, det är därför viktigt att inte låta redan genomförda analyser av

fokusgrupper färga arbetet med kommande fokusgrupper, detta enligt Krueger

(1998). Vidare anser han att det är av stor vikt att analysen sker systematiskt och

att den är verifierbar. (Vi har tolkat verifierbar som att analysen ska kunna upp-

repas med hjälp av materialet.) Detta för att resultaten ska vara tillförlitliga och

autentiska. Han förespråkar att systematiska protokoll används vid arbetet med

fokusgruppen.

16 VTI NOTAT 50-1998



Kreuger (1998) sammanfattar med hjälp av sex olika punkter de viktiga stegen,

vid en systematisk analys av fokusgrupper. I en av punkterna poängteras vikten av

att både preliminära och slutliga resultat bör delges såväl deltagare som

finansiärer. Med detta som motiv har vi valt att presentera såväl de minnesan-

teckningar som gjordes i samband med fokusgrupperna, de slutsatser som mode-

ratorn och observatören gjorde direkt efter avslutad fokusgrupp och de slutliga

resultat som erhållits då en sk. anteckningsbaserad analys genomfördes.

Ett sätt att förklara vad anteckningsbaserad analys innebär och samtidigt gene-

rellt beskriva de beslut som fattas angående analysens omfattning är följande

(Kreuger, 1998).

  

4_- Mer tidskrävande Mindre tidskrävande _--

4_ Mer noggrann Mindre noggrann __

Transskriptbaserad - Band eller video baserad - Anteckningsbaserad - Minnesbaserad

 

Den analys som vi har genomfört kan klassas som anteckningsbaserad.

I analysarbetet har intervjuguiden utgjort det föreslagna systematiska proto-

kollet. Detta har kombinerats med att materialet har analyserats i den ordning som

ämnesområdena kom upp till diskussion.

4.5.1 Minnesanteckningar och reflektioner från den första fokus-
gruppen genomförd den 4/3-1998

Deltagande:

Lotta 2 barn chaufför

Louise 2 barn undersköterska

Anders 2 barn chaufför

Karl 3 barn

Fredrik 2 barn försäljare

Astrid 1 barn doktorand

Moderator: Anna Anund, statistiker

Observatör: Hans-Yngve Berg, beteendevetare

Stöd för minnet: Anteckningar samt videofilm

Arbetet med fokusgrupperna inleddes med att moderatorn kort beskrev vad som

var avsikten med diskussion i fokusgrupp och vilket ämne som diskussionerna

skulle fokusera kring. De deltagande fick därefter presenterade sig för varandra.

Samtliga av de i förväg definierade frågeområdena berördes, mer eller mindre.

Diskussionen kom lätt in på olika aspekter som berörde montering av stolar. Vi
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fick vid några tillfällen föra in frågan om vad som påverkat dem att göra på ett

eller annat sätt.

För att få igång diskussionen ställde moderatorn en inledande fråga. Ibland

behövdes diskussionen styras upp eller återinitieras. Detta gjordes med hjälp av de

i förväg förberedda frågorna. I texten är dessa frågor kursiva och markerade med

fetstil.

Den första frågan löd:

Har Ni själva aktivt sökt efter information eller har Nifått informationen?
Diskussionen kom snabbt igång.

- När jag först kom i kontakt med information om detta var nog på BB. Där

fanns det pärmar att titta i.

- Det fanns rekommendationer om olika märken, men det är svårt att veta om de

är bra.

- Vi sökte nog information, innan barnet kommit. Vi tittade på olika tester och

försökte att avgöra vilka som såg bra ut.

- Man hörde mycket prat. Frågade folk. Man söker mer information än man får.

Lyssnar mycket på vad de säger i affärerna.

- När vi hade bestämt vad som var vettigt ringde min fru till VTI och frågade.

- Vi har bekanta på Folksam, därför pratade vi med dom.

- Folksam och Volvo känner vi till, troligen för att de har bra reklam.

OSV.

Den information som vanligtvis uppfattades var reklam från olika affärer och till-

verkare. Det var vanligt att föräldrarna läste Vi föräldrar. Den tidningen får ny-

blivna föräldrar gratis hem i brevlådan. Tidningen innehåller mycket reklam.

Vanligtvis går föräldrarna till affären för att titta. Oftast fokuserar de på sådan

utrustning som de känner igen. Ytterligare en viktig informationskälla är det

sociala nätverket. Föräldrarna, framförallt mammorna, pratar med varandra. MVC

och BVC är en naturlig samlingsplats där dessa frågor diskuteras.

Diskussionen gled in på monteringen av stolar och barn.

En av de avgörande faktorerna vid val av utrustning är hur smidig utrustningen

är att flytta mellan olika bilar, men även mellan olika platser i bilen. Ofta har man

detta i åtanke redan i affären. Detta gäller framförallt kombistolarna. Problem

uppstår när det är olika föräldrar som lämnar och hämtar barnen. Stolarna måste

flyttas och det är inte alltid det lättaste. Det finns de som avstår att flytta stolarna

bara för att det är så besvärligt. Det ifrågasattes varför banden som barnen bältas

med blir så snurrade. Det är svårt att få dit bältet på barnen. Förslag framkom att

det borde gå automatiskt att få dit bältet på barnet. (Varför inte en väst med

dragkedja.) Det gör det inte idag, vilket måste innebära att det är för svårt.

Föräldrarna sade ofta att de gjorde som det stod i beskrivningen men de tyckte

ändå att det var märkligt att banden behövde snurra sig och att stolarna satt lösa på

ett eller annat sätt. De efterfrågade i flera avseenden någon form av konfirmation

av att man valt rätt och gjort rätt. Föräldrarna gav vid flera tillfällen uttryck för att

de var osäkra på om de valt rätt utrustning och monterat den rätt. De tyckte själva

att det inte kändes bra. De sade att stolen var ranglig och undrade om deras barn

var tillräckligt stort för att sitta framåtvänt etc.
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Fick Ni information om hur man sätterfast bältet på barnen?

Det stod i broschyren, sade flera av föräldrarna När det gällde de bakåtvända

alternativen upplevdes bristen på kunskap störst när det gällde såväl monteringen

av stolen som bältningen av barnen.

Föräldrarna verkade omedvetna om risken att sätta bältet felaktigt på barnen.

Fick Ni riktad information eller var den allmän?

Föräldrarna har inte upplevt någon riktad information, bortsett från den på BB.

De upplevde inte att de fått information om var man kan vända sig. Speciellt

svårt har det varit då man i strid mot rekommendationerna har valt att låta de

yngsta barnen åka framlänges. (Åksjuka).

Någon sade att det verkar finnas en uppfattning bland tillverkare och återför-

säljare att barn i viss ålder inte är människor.

Föräldrarna var rörande överens om att ingen kontinuerlig information har er-

hållits. Vem skulle ge den, undrade de?

Föräldrarna har i samtliga fall sökt information. Föräldrarna upplever att infor-

mationen varit lätt tillgänglig. Men det går ju inte att jämföra med blöjin-

formation.

Någon reflekterade över att det kanske fanns mer men att man endast ser sådant

när man har behov av den.

Föräldrarna verkar lyssna på vad försälj arna säger. Trovärdigheten hos

försäljaren är avgörande för om man känner sig säker på att det alternativ man valt

är rätt. Försälj arens trovärdighet var även avgörande för om man känner sig säker

på att monteringen var riktigt gjord.

Föräldrarna tror vanligtvis att det försäljaren säger är rätt. I vissa fall skulle

man ändå vilja ha bevis för att det är så som de säger.

Kunskapen om godkännandenummer är dålig. Det upplevs konstigt att en stol

som är godkänd ett år inte är det nästa år. Vad E-numret står för är man osäker på.

De små barnen sitter oftast på samma plats, vanligtvis fram. De äldre barnen

flyttas omkring mera. Ibland vill de sitta fram och ibland bak. I diskussionen

framkom såväl positiva som negativa aspekter på att ha de minsta barnen fram.

Det var bra att ha dem fram så att man kan se dem och hjälpa dem med nappar och

underhållning tex. busmusen . Det är en nackdel för det är lätt att brista i

uppmärksamhet och därmed bli en mindre god förare.

Föräldrarna nämnde inget om att de fått eller skaffat sig information om var

barnen ska sitta.

Känns det riskfyllt att köra med barn i bilen?

Föräldrarna upplever att det känns riskfyllt för barnen när de somnar. De trillar ur

stolarna och bältets placering blir inte korrekt. Ibland rent av farlig. De undrade

hur man ska göra. Inga förslag på var man vänder sig framkom.

Föräldrarna efterfrågade återigen monteringsanvisningar som går att förstå.

Gärna en för varje kombination av stol och bilmärke. Vidare har man svårt att

förstå varför stolarna ska monteras på ett visst sätt det står tex. att den ska vara

mot instrumentpanelen, men inte varför. Det efterfrågades en objektiv kunskaps-

källa för att få bevis för och verifikation av att det man gjort är korrekt.

Här kom återigen frågan in hur man ska veta när det är dags att byta skyddsut-

rustning. Är det längden eller vikten eller åldern som är avgörande? Vem vet det

och var ska vi fråga?
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Någon sade att det stod i AKTAs broschyr.

Finns det något tillfälle som man ger avkallpå bältningen?

Ja, hem från fritids (ett kvarter).

Ja, sista biten på grusvägen.

Nej aldrig, inte ens till grannen.

Vem tar ansvarför val av skyddsutrustning, montering och bältning av barnen?

Här fanns variationer. Ofta svarande de att man väljer utrustning i samråd med

varandra. Valet baseras på kunskap som man gemensamt samlat in. Stolen köps

antingen tillsammans eller av henne. Monteringen kan ske av såväl mannen som

kvinnan. Oftast Vill man verifiera med den som inte monterat att det är som den

andre har tänkt sig. Det känns tryggt att båda åtminstone tror att det är rätt. Det är

så viktigt att det är rätt.

4.5.2 Minnesanteckningar och reflektioner från den andra fokus-

gruppen genomförd den 16/3-1998

Medverkande:

Hassan 1 barn Irak, forskare

Hojat 1 barn Iran, matematiker

Mahmood 1 barn Iran,

Safwat 2 barn Iran, forskare

Mohammad 1 barn Iran, forskare

Moushin 1 barn Iran, kvinnoforum

Samtliga utom ett av de medverkandes barn var födda i Sverige.

Moderator: Anna Anund, statistiker

Observatör: Hans-Yngve Berg, beteendevetare

Stöd för minnet: Anteckningar och videofilm

Efter en genomgång av projektet och av syftet med fokusgruppen presenterade sig

individerna för varandra. Stämningen var god och lättsam. Några i gruppen kände

varandra sedan tidigare.

För att få igång diskussionen ställde moderatorn en inledande fråga. Ibland

behövdes diskussionen styras upp eller återinitieras. Detta skedde med hjälp av de

i förväg förberedda frågorna. I texten är dessa frågor karsiva och markerade med

fetstil. Den första frågan löd: Har Ni själva aktivt sökt efter information eller

har Nifått informationen?

Diskussionen kom snabbt igång.

I början, när man kommer till Sverige, söker man inte aktivt. I mitt hemland

har man inte bälten .... ..

De berättade att det ibland gick att läsa om sådant i invandrartidningen.

Man pratar med bekanta, som tipsar om

Diskussionen fortgick och leddes mer in på aspekter som handlar om att an-

vända bilbälte. Det verkar som om man jämnställer aspekter på bilbältesanvänd-

ning och skyddsutrustning till barn i bil.
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Olika uppfattning förelåg när det gällde om man har fått information och hur

man har fått information. Det verkar finns skillnader beroende på om barnen är

födda i Sverige eller inte. De som hade barn som inte var födda i Sverige hade inte

fått någon information. Om barnen däremot är födda i Sverige har man i vissa fall

fått information från BB och BVC. Någon sade att de fått en blankett från

vårdcentralen. I den står allt. Några sade att det går att läsa om detta på

anslagstavlorna på vårdcentralerna.

Flera av gruppensmedlemmar kom till Sverige för 10 år sedan. När de kom

bytte de ut sina körkort. Vid bytet erhöll de ingen information om krav på bälte,

skyddsutrustning för barn i bil etc. En av deltagarna upplyste oss om att de

flyktingar som kommer idag måste göra ett nytt körkortsprov för att få svenskt

körkort och på sikt kommer frågan om information att lösa sig. Under det första

året som man vistats i Sverige har man däremot rätt att använda sitt hemlandskör-

kort via ett sk. internationellt körkort. (Detta motiverar att nyankomna flyktingar

behöver information, på hemspråket, i dessa frågor.)

Diskussionen i gruppen ger ett intryck av att det som påverkar invandrare vid

såväl val av skyddsutrustning som montering och bältning av barnen är den in-

formella och formella sociala norm som råder invandrare emellan. Man frågar

vänner hur de gör och vad som gäller. Gruppen ger uttryck för en osäkerhet när det

gäller om de man frågar faktiskt vet vad som gäller.

En viktig informationskälla är TV. Det finns olika persiska program tex. kanal

21 i Göteborg. En hel del invandrare har tillgång till satelit TV och kan på så vis

titta på TV kanaler från hemlandet. Någon betonar att det är viktigt att informa-

tionen kommer i de kanaler som alla svenskar kan se. Vid flera tillfällen fokuserar

man på att denna typ av media bör kunna nyttjas bättre för att föra ut denna typ av

information. Någon sade Många invandrarkvinnor är analfabeter och därför är det

bättre att informera via TV än med skriftlig information . Ett annat sätt är att

vända sig direkt till invandrarföreningarna med information, såväl muntlig som

skriftlig.

Gruppen efterfrågar en ansvarig myndighet, dit man kan vända sig. Här kan en

viss skillnad mellan den svenska gruppen och invandrargruppen skönjas. I den

svenska gruppen vill man sj älv söka information när man anser att man har behov

av den. I invandrargruppen vill man få information. Olika förslag om när och hur

informationen ska förmedlas framkom t.ex. vid ankomst till landet, när man får

barn (precis som blöjreklamen). Ett sätt är också att bilregistret skickar ut denna

information när det sker ett ägarbyte av en bil. Gruppen ansåg att myndigheterna

borde kunna ha denna kontroll. Diskussionen gled in på frågor som rör

monteringen av stolen. Gruppen ansåg att det var svårt att förstå hur stolen skulle

sättas fast. Hur vet man om det är rätt? På frågan var man vänder sig fanns det

inget självklart svar. De flesta svarade att de frågar sina vänner.

Enligt flera av gruppens medlemmar var det vanligt att flyktingarna, åtminstone

till att börja med, har mycket ont om pengar och det kan vara svårt att få pengarna

att räcka till mat för dagen. Att köpa en skyddsutrustning till barnet i bilen är en

orimlighet. Vilken stol man väljer i affären beror på försäljaren. De standarder

som finns på stolarna är obegripliga. Detta är ett problem och försämrar

möjligheterna att finna en stol som är avsedd för det ändamål som den kommer att

användas till.
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På frågan om de erhållit information om var bältet ska vara placerat på

barnet var svaret att det stod nog på stolen, förutsatt att instruktionen satt kvar. De

upplevde inte att de hade fått någon information om bältets placering.

Gruppen funderade lite över vilken information man får och vilken man måste

skaffa själv. Ibland kommer informationen till en t.ex. att det är bra med airbag

och ibland måste man söka rätt på den själv som t.ex. information om att man ska

använda bilbarnstol. Varför finns det skillnader?

För att få uppehållstillstånd i Sverige ställs en mängd krav på individen. Någon

i gruppen föreslog att man dessutom kunde ställa krav på invandraren att de ska

lära sigvar de ska söka för att finna information om t.ex. bilbarnstolar.

På frågan vem i familjen som ansvarar för val av skyddsutrustning, monte-

ring och bältning av barnen var svaren liknande den svenska gruppens. Här finns

ingen direkt skillnad mellan män och kvinnor. Det är snarare en fråga om vem

som har mest tid. Det var vanligtvis en i familjen som var ansvarig i frågan.

Informationen ska troligen riktas till både kvinnorna och männen.

4.5.3 Slutsatser från den första fokusgruppen

Aktivt - Passivt, Kontinuerligt - Sporadiskt, Riktad - Allmän

Det var endast i samband med vistelsen på BB som föräldrarna upplevde att de

fått information. I de flesta andra fall var det mer en fråga om att de själva sökt

information om vilken utrustning som är lämplig. I några enstaka fall hade de även

sökt kunskap för att bekräfta att monteringen av utrustningen var korrekt, man

vände sig då till försäljaren. De hade inte i något fall upplevt att informationen var

riktad till dem personligen, möjligtvis på BB då barnmorskan tog upp frågan hur

barnet skulle komma hem från BB.

Styrande faktorer vid val av skyddsutrustning är

Kommersiella krafter

Personliga nätverket

Formell och informell socialnorm djungeltelegrafl vilken troligtvis formats av

de kommersiella krafterna och rena praktiska erfarenheterna hos föräldrarna.

Styrande faktorer vid montering och Mätning av barnen;

Verbal instruktion från försäljaren

Skiss från tillverkaren

Formell och informell socialnorm

Den information som ansågs möjlig att erhålla var i huvudsak den från tillverkare

och återförsäljare. I något fall har man vänt sig till VTI för att bekräfta de val man

har tänkt sig.

Ingen har frågat NTF. Det var ingen som visste att de arbetade med sådant. De

flesta visste inte vad NTF var.

Att använda skyddsutrustning till barn i bil är en självklarhet. Däremot saknas

bevis för att de förslagna skyddsutrustningarna är de rätta. De saknades även

någon form av bekräftelse av att man monterat stolen rätt.

Det känns spontant oroväckande att tillverkare och återförsäljare är de som av-

gör hur våra barn ska färdas i bil. I vilken utsträckning Vägverket eller NTF bör

vara ansvarig i dessa frågor bör diskuteras. Finns det möjligtvis andra objektiva

instanser som kan vara möjliga att utnyttja i detta sammanhang? Enligt lagen har
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barnen rätt att färdas på/i rekommenderad skyddsutrustning. Följer polisen upp

detta? En annan möjlig objektiv' kunskapskälla kan vara bilprovningen. I vilken

utsträckning kan de tänkas bistå med kunskap till trafikanterna i dessa frågor?

Utifrån de attityder och erfarenheter som fanns i fokusgruppen finns det inget

som talar för att sprida information om att föräldrarna ska använda

skyddsutrustning till barn i bil. Det är bättre att sprida information om var man

kan vända sig för att få bevis och få verifierat att man har valt rätt utrustning,

monterat den rätt och bältat barnen på ett riktigt sätt.

Eftersom föräldrarna nästan uteslutande själva söker information är det viktigt

att det finns information att hämta vid de instanser där de förväntas söka. Insatser-

na bör i första hand inriktas på att informera om var man kan vända sig för att få

information och hjälp.

Det är lätt att vara kritisk till att föräldrarnas val av skyddsutrustning och an-

vändning av den baseras på kunskaper från t.ex. olika bäst i test . Så länge det

inte finns någon annan lätt tillgänglig och väl etablerad objektiv kunskapskälla är

detta det enda som finns att tillgå.

Föräldrar upplever störst osäkerhet när det gäller monteringen av stolarna, men

i någon mån även av om barnen har vänts framåt för tidigt eller om de färdas på

kudde för tidigt. Ingen oro förekommer när det gäller att bälta barnen på ett

korrekt sätt. Föräldrarna tror sig veta hur det ska vara, men ingen är säker på om

det är rätt.

Okunskap verkar föreligga. Här gäller det att skapa en ökad medvetenhet hos

föräldrarna.

4.5.4 Slutsatser från den andra fokusgruppen

Aktivt - Passivt, Kontinuerligt - Sporadiskt, Riktad - Allmän

Rent generellt verkar det inte vara helt självklart att använda skyddsutrustning för

barn i bil. Det är inget som används i hemlandet och trots att man är mån om att

uppfylla de krav som det svenska samhället ställer så finns det en mängd faktorer

som påverkar. Hur länge man har varit i Sverige har en avgörande betydelse. I

flera fall är man okunnig om de krav som ställs. Detta talar för att det finns en

Föräldrarna vill göra rätt, men ofta är det en fråga om att de inte har kunskap om

vad som krävs av dem. De slits mellan flera olika sociala normer, den informella

och formella svenska och den informella och formella i hemlandet.

Invandrarna verkar mycket motiverade att ta till sig den svenska sociala

normen. potential att lyckas med vanlig traditionell information .

De observerar och försöker att göra som svenskar gör. Samtidigt har de med sig

en annan social norm i bagaget.

Det är inte ovanligt med fler barn än tre, det är också vanligt att man har behov

av att förflytta många fler i bilen än vad bilen är avsedd för. Man ger då avkall på

de regler som gäller för att kunna lösa transporten rent praktiskt. När mor- och far-

föräldrar finns med i bilden försämras också säkerheten av praktiska skäl. Upp-

levelsen av risk är annorlunda. Någon sade När vi levde i mitt hemland var det

svårt att skaffa mjölk till barnen, hur skulle jag då kunna tycka att det är viktigt

med t.ex. bilbälte.

Man söker sällan aktivt information. De har inte heller i någon större

utsträckning erhållit (passiv) information. I något fall har det funnits reklam i

invandrartidningen.
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Styrandefaktorer vid val av skyddsutrustning

I gruppen verkar det finnas två huvudmotiv till att använda skyddsutrustning. Den

ena är för att följa lagen och den andra är för att skydda barnen.

Gruppen verkar avsevärt mer medvetna och oroliga för de krav som lagar och

regler ställer på dem som medborgare, än gruppen med svenskar. Man är mycket

rädd för att göra fel. Det kan lätt uppstå problem på grund av bristande informa-

tion. De regler som svenskar anser självklara är inte självklara för invandrarna.

Det finns all anledning att informera i invandrargrupperna om såväl de formella

som de informella regler som tillämpas. Gruppen gav dock uttryck för att vara

mycket motiverade att anpassa sig till det svenska samhället. För att de ska klara

detta krävs det information på hemspråket om vilka skillnader som föreligger järn-

fört med hemlandet och vad som gäller i Sverige. Det finns all anledning att tro att

traditionell information i dessa frågor kan lyckas. Invandrargruppen har uppenbar-

ligen svårare att finna de informationskanaler som finns. Det gäller att fråga rätt

person. Detta talar för att det är viktigt att det finns objektiv information att hämta

där man förväntar sig att det ska finnas information. De styrande faktorerna, om

man använder skyddsutrustning, är framförallt det som vänner och bekanta säger

samt det som man observerar att andra har och gör. Vänners och bekantas inflyt-

ande är påtagligt större i invandrargruppen än i gruppen med de svenskfödda.

I den svenska gruppen diskuterades överhuvudtaget inga ekonomiska aspekter.

I invandrargruppen var detta ett givet ämne. Om detta beror på olika kulturer eller

på att invandrare vanligtvis har det så mycket sämre ställt ekonomiskt är svårt att

avgöra. Här finns all anledning att fundera på finansieringen av skyddsutrust-

ningen. Vem ansvarar och vem ska betala?

Styrande faktorer vid montering och baltning av barnen

Eftersom invandrargruppen framförallt diskuterade i termer av att använda

skyddsutrustning eller inte så kom detta ämnesområde lite i skymundan. När man

skulle montera utrustningen gjorde man som det stod på instruktionen, om det

fanns någon, annars frågade man någon man kände. I något fall vände man sig till

en affär och frågade.

Till skillnad från gruppen med svenskfödda betonade invandrargruppen inte

vikten av att båda föräldrarna bekräftade, med varandra, att monteringen var rätt

gjord. Man fokuserade i större utsträckning på att skaffa utrustningen.

4.6 Diskussion
De erfarenheter som erhållits genom arbetet med de två fokusgrupperna har gett

oss en möjlighet, att i en figur, beskriva hur vi har uppfattat situationen. Det känns

viktigt att påpeka att vi endast har genomfört arbete med två fokusgrupper och att

resultaten inte på något vis kan ses som representativa för några andra än dessa.

Kunskapen kan dock ge oss en möjlig bild och en idé av hurdet kan förhålla sig.

Om informationsbehovet beskrivs i en kronologisk ordning och vi sedan markerar

vad de två grupperna fokuserar på kommer det att se ut som i figur 1.
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Figur 1 Informationsbehovet i kronologisk ordning.

 

Bilden kan ses som en form av tidsaxel. Det första som måste inträffa är att

föräldrarna inser att barnen ska använda skyddsutrustningen.

I invandrargruppen var det inte en självklarhet att bälta sina barn och därmed

inte heller att använda skyddsutrustning. I den svenska gruppen var användandet

av skyddsutrustning till barn i bil väl befäst och diskussionen fokuserades mer på

användaraspekter så som val av utrustning och framförallt på monteringsaspekter.

Eftersom skillnaderna mellan informationsbehov utmed den beskrivna axeln är

stort har vi valt att diskutera grupperna var för sig.

Invandrargruppen

Det finns en mängd olika sätt att förklara vad som verkar ha påverkat invandrar-

gruppens fokusering på ämnet vid diskussionen i grupp. Ett sätt att göra detta be-

skrivs i figur 2.

VTI NOTAT 50-1998 25



  

Informell/ kunskap om

 

    

   

 

 

   

  

Formell lagkrav

social norm i

hemlandet egen ekonomi

Informell/

formell

social norm

i Sverige invandrares / språkproblem

beteende

\ riskupplevelse

iBakomliggande faktorer /

Yttre påverkan, i

individen aktiv ' '

individen passiv_

 

    

Barn födda

ihemlandet
/ \\TV, radio //4

/ /1 k \ Invandrartidning ,1 ,1
BB

// ///
\
\

  
  

  Barn födda

i Sverige   
  

\
\

\ \\
\

Vårdcentral \\\\ Affärer, försälj are//

BVC
Bekanta

  

Figur 2 Förklarande modell av vad som kan vara avgörande för invandrar-
gruppens behov och efterfrågan av information.

Invandrargruppen var motiverad att leva i enlighet med vad den svenska sociala

normen och lagkraven säger, men den hade svårt att se Vilka normer som faktiskt

var gällande. Medlemmarna i gruppen studerade hur svenskar gör och försökte att

göra likadant. Den tid som individen varit i Sverige påverkar i vilken utsträckning

man följer lagen. Man hävdar att lagen i Vissa länder inte kommer från folket och

att man mutar poliser och andra för att slippa straff vid lagbrott. I Sverige kommer

lagen från folket och den präglas av ett högt människovärde. Även om en in-

vandrad person är medveten om de formella sociala normen i Sverige så sades att

den inte var självklar eftersom man i hemlandet har en skillnad mellan formell och

informell social norm. En kombination av den ringa information om Vilka lagkrav

och normer som gäller för användning av skyddsutrustning till barn i bil och att
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invandrarna inte har denna uppfattning med sig från sina hemländer resulterar i ett

stort kunskapsbehov i ämnet.

Om det går fram att man ska använda skyddsutrustning så kommer man

troligtvis automatiskt att söka information Om hur man gör detta och var man

vänder sig. Det är då viktigt att se till att de instanser som föräldrarna vänder sig

till verkligen kan förmedla denna kunskap. Givetvis är det avgörande Vilken

upplevelse av risk föräldrarna har när de kör barnen i bilen. Det är rimligt att

förstå att om man i sitt tidigare liv har haft svårt att finna mat till barnen så tar

det sin tid att uppfatta att åka bil som en stor risk för barnets hälsa.

De flesta som kommer som flyktingar till Sverige har vanligtvis lite pengar att

förfoga över. Individerna försörjer vanligtvis med hjälp av socialbidrag och dessa

är mycket knappa. Att då förmå sig att använda pengar till skyddsutrustning för

barn i bil kan kännas omotiverat. Även om föräldrarna själva inte har bil händer

det säkert att barnen färdas med någon släkting eller bekant och det är då en

självklarhet att barnet även vid dessa tillfällen ska erbjudas säkrast tänkbara färd.

I de fall personerna var medveten om de lagkrav som föreligger var man mån

om att följa dessa. Tyvärr upplevdes kunskapsbrister när det gäller vad lagen

kräver. Anledningen till detta kan dels vara problem med språket men även att de

formella och informella regler som svenskar lever efter, inte på samma vis är

uppenbara för invandrare.

Gruppen förutsatte att de skulle få information utan att själva be om den. I de

fall de sökte information själva så upplevdes det som svårt att finna informa-

tion/informationskanaler. Gruppen efterfrågade en ansvarig som skulle förse dem

med information om såväl lagkrav och skyldigheter som förslag på lösningar för

att uppfylla dessa.

Den kunskap som de litade på var den som erhölls via TV och i affärer. Det var

vanligt att man frågade bekanta, men trovärdigheten i vad dessa sade ifrågasattes.
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Svenska gruppen

Om vi studerar vilka faktorer som påverkat gruppen med svenskar så ser bilden

något annorlunda ut.
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Figur 4 Förklarande modell av vad som kan vara avgörande för den svenska
gruppens behov och efterfrågan av information.

I den svenska gruppen var det väl förankrat att man ska använda skyddsutrustning

till barn i bil. Diskussionen fokuserades i större utsträckning på vilken utrustning

som var den rätta och hur man monterar den. Man känner ett stort ansvar för att

barnen ska åka så säkert som möjligt. Även medvetna avsteg från rekommenda-

tionerna, t.ex. att vända barnen för tidigt, upplever föräldrarna som riskfyllda och

tveksamma. Föräldrar pratar med varandra om dessa frågor och den medvetna

sociala norm som råder styr föräldrarnas beteende. Vidare har man ofta väl

specificerade funktionella krav som styr framförallt val av utrustning. Det kan

vara sådant som att utrustningen ska gå att placera på vissa platser i fordonen,

utrustningen ska vara möjlig att flytta mellan olika bilar, utrustningen ska vara

möjlig att använda som såväl babyskydd som bakåtvända bilbarnstol. Föräldrarna

i denna grupp var väl medvetna om den kontrollerade standarden. Kunskaperna

om hur det förhölls sig var dock bristfälliga, men man var noga med att

kontrollera att stolarna var godkända.
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4.7 Skillnader i modellerna för invandrargruppens och den

svenska gruppens beteende.

Som vi redan tidigare sagt sökte den svenska föräldragruppen själva efter

information när de ansåg att de hade behov av den. Informationen som de fann

uppfattades som lätt tillgänglig. Det enda som efterfrågades var en instans att

vända sig till för att få det verifierat att man valt rätt och monterat rätt. Föräldrarna

var inte medvetna om att en riktig placering av bältet på barnet är viktig för att

barnet ska färdas säkert. Den information man sökte var i huvudsak ingen objektiv

information utan den kom från tillverkare och försäljare.

I invandrargruppen tog man det för självklart att samhället ska förse indivi-

derna med den kunskap de behöver.

Invandrarföräldrarna var splittrade mellan flera olika sociala normer, den

svenska som var mer informell och den från hemlandet som vanligtvis var en

blandning av enformell och en informell norm. Vidare spelade de lagkrav som

finns en större roll i denna grupp. De var måna om att göra som lagen säger, men

förhållandevis okunniga om vad lagen faktiskt säger.

När det gäller riskupplevelse kan vi, utan att överdriva, säga att grupperna

representerar två ytterligheter. I invandrargruppen upplevdes risken för barnen vid

färd i bil i stort sett som obefintlig. I den svenska gruppen upplevdes risken som

mycket stor, om man inte använde de skyddsutrustningar och bälten som rekom-

menderas.

I den svenska gruppen fokuserades en stor del av diskussionen på funktionella

aspekter och krav på standard. Denna diskussion uteblev helt i invandrargruppen.

Motsvarande gällde olika ekonomiska aspekter. I invandrargruppen fokuserade

man en hel del på ekonomiska aspekter. Talande exempel är uttalanden som när

man knappt har råd att köpa mat till familjen, kan man inte motivera att köpa bil-

barnstol . Denna diskussion uteblev helt i den svenska gruppen.

De informationskällor som hade en avgörande betydelse för den svenska

gruppen var vad bekanta sade, men framförallt vad som stod i facktidningar och

vad tillverkare och försäljare sade.

I invandrargruppen var bekantas åsikter avgörande i större utsträckning. TV,

radio och invandrartidningen var andra betydelsefulla informationskällor.

4.8 Slutsatser av arbetet med fokusgrupper?

Invandrargruppen

Till denna grupp ska informationen framförallt fokuseras på att man ska använda

skyddsutrustning till barn i bil.

De medier som kan vara lämpliga att använda när det gäller att nå

invandrargrupperna är framförallt TV och radio. Ofta föreligger språkproblem och

det är inte ovanligt att framförallt kvinnorna är analfabeter. Muntlig information i

t.eX. invandrarföreningar och andra naturliga samlingspunkter kan vara ett sätt.

Den grupp som ligger i gränslandet , dvs. de som har bestämt sig för att använda

utrustningen efterfrågar en objektiv instans att vända sig till för att få hjälp att

konfirmera att den montering och det val man gjort är riktigt.

När det gäller att få föräldrarna, såväl födda svenskar som invandrare, upp-

märksamma på vikten av bältets placering på barnet så krävs det information om

vad som gäller. Man tror sig veta, men resultaten från tillståndsmätningen tyder på

att det är många som inte vet.
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Svenska gruppen

Någon form av objektiv person eller instans efterfrågas. Någon att rådfråga i

samband med framförallt val av utrustning och montering. Det krävs vidare upp-

lysningar till föräldrarna om vikten av att barnen sätts fast med bältet på ett

korrekt sätt. Den information som verkar lämplig är sådan som talar om var

föräldrarna ska vända sig för att få hjälp. Givetvis ska det då även gå att få hjälpen

där. Föräldrarna i den svenska gruppen söker själva information om dessa frågor,

när de anser att de behöver den.
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5 Information om skyddsutrustning för barn i bil
När det gäller arbetet med att beskriva informationsutbudet till föräldrarna har vi

valt att framförallt studera de informationskällor som förser föräldrar med

information.

Givetvis finns det andra aktörer som borde ha en central roll i arbetet med att se

till att barn färdas på ett så säkert sätt som möjligt när de åker bil. I vilken ut-

sträckning polisen arbetar med att följa upp och bevaka de lagkrav som finns har

vi haft svårt att avgöra, men vi har inte i något sammanhang fått kännedom om att

de arbetar med dessa frågor.

5.1 Syfte

Denna del av arbetet syftar till att beskriva vilka aktörer i samhället som är aktiva

när det gäller att informera föräldrar i frågor som knyter an till skyddsutrustning

för barn i bil.

5.2 Tillvägagångssätt
Studien är starkt geografisk begränsad och är mer inriktad på att exemplifiera hur

informationsutbudet till föräldrar kan se ut inom ett begränsat område. Vi har via

personliga besök och telefonkontakter försökt att exemplifiera hur några olika

aktörer verkar på marknaden. Detta är ingen fullständig beskrivning av alla aktörer

på marknaden. De återförsäljare, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och

försäkringsbolag som vi har haft kontakt med har inte valts slumpmässigt utan det

har mer varit tillfälligheter som varit avgörande. Syftet har primärt varit att med

exempel visa på vilket arbete olika aktörer ägnar åt dessa frågor som rör barns

säkerhet vid färd i bil.

5.3 Möjliga informatörer
Det finns en mängd tänkbara, mer eller mindre aktiva, informationskällor när det

gäller ämnet hur barni bil ska färdas säkert. Landstingen, BB, mödravård och

barnavårdscentraler, tillverkare, återförsäljare, försäkringsbolag, internet, konsu-

mentvägledare, Vägverket samt NTF förbunden är de som rimligtvis kan förut-

sägas vara de aktiva aktörerna.

I studien har vi haft kontakt med följ ande:

Landstinget i Östergötland
Återförsäljare:

MICRO

Sagoland

Lekia

Trafiksäkerhetsförbundet NTF Östergötland
Trafiksäkerhetsförbundet i Skaraborg

Bilkåristerna

Mödravårdscentral

Barnavårdscentral
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0 Försäkringsbolag:

Länsförsäkringar

Folksam

Skandia

Internet

Vägverkets Region Sydöst

Vägverket Region Väst

Konsumentvägledare

5.3.1 Landstinget i Östergötland
Landstinget i Östergötland bedriver ingen uthyrnings eller försäljningsverksamhet

av skyddsutrustning för barn i bil. De hänvisar föräldrar som frågar till de lokala

leksaksföretagen Sagoland i Linköping och Barnvagnslagret i Norrköping.

5.3.2 BB-avdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping

Enligt uppgifter från anställda barnmorskor vid BB avdelningen på Universitets-

sjukhuset i Linköping ges det ingen s.k. nödvändig information om skyddsutrust-

ning för barn i bil. I vissa fall frågar man om föräldrarna har bilbarnstol och i vissa

fall frågar föräldrarna om man kan hyra stol av sjukhuset. Barnmorskorna hänvisar

vanligtvis föräldrarna till leksaksaffärerna, försäkringsbolagen eller så uppmanas

föräldrarna att låna av släkt eller vänner.

Den sköterska vi haft kontakt med hade ingen vetskap om att personalen er-

hållit utbildning i dessa frågor. De har, vad hon vet, ingen kontakt med NTF eller

någon annan informatör, tillverkare eller återförsäljare i frågor som handlar om

skyddsutrustning för barn i bil.

Det var inte ovanligt att personalen vid BB var medvetna om att barnen

transporterades hem utan att de färdas i någon typ av skyddsutrustning. De

beklagade att de inte hade någon kunskap i ämnet.

5.3.3 Mödravårdscentral

Till mödravårdscentralen kommer alla blivande mammor på regelbundna besök. I

de fall det är familjens första så ordnas en föräldrarutbildning. Vanligtvis deltar

båda föräldrarna på denna utbildning.

Vi har haft kontakt med dels en privat mödravård och dels en som drivs av

landstinget.

De som arbetade vid den privata mödravården tog vanligtvis upp ämnet till

diskussion vid det sista tillfället för föräldrautbildning. Personalen upplevde inte

att de hade någon direkt kunskap att föra vidare, men de kunde åtminstone upp-

märksamma föräldrarna på att det var bra att ha tänkt på hur man ska få hem

barnet från BB. Den privata mödravårdscentralen hade inte någon kontakt med

kunniga på området. Det fanns inte heller något material att tillgå.

De personer som vi har haft kontakt med vid den landstingsanslutna mödra-

vårdscentralen ger inte de blivande föräldrarna någon information om barn i bil.

Ibland kommer frågan upp till diskussion. Detta var inte något ämne som upp-

levdes angeläget att ta upp.
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5.3.4 Barnavårdscentral

När barnet/barnen har fötts går man regelbundet på kontroll på barnavårds-

centralen. När barnen är riktigt små sker besöken ofta.

Vi har haft kontakt med en av de sköterskor som arbetar vid en vårdcentral i

Linköping. Hon arbetar som distriktsköterska. Enligt denna sköterska finns det

inga direkta riktlinjer för om, när och hur man ska informera föräldrar om skydds-

utrustning för barn i bil. Olika sköterskor på den aktuella vårdcentral har olika sätt

att hantera ämnet.

Denna sköterska tog upp ämnet i samband med hembesöket som sker några

dagar efter det att det nyfödda barnet kommit hem. Det som tas upp är att det är

viktigt att använda skyddsutrustning till barnet. Föräldrarna erhåller Vägverkets

broschyr Barn i bil . Broschyren har distriktssköterskan fått genom att själv

beställa den från Vägverket. Sköterskan berättar även att man kan hyra/köpa stolar

av leksaksföretag och försäkringsbolag Lex. Folksam och Volvia. De som har

ytterligare frågor hänvisar hon till Konsumentverket eller till VTI.

Vad denna sköterska erfar så sker det någon form av genomgång med BVC

personal vart annat eller vart tredje år. Det har vanligtvis varit Eva-Marie

Törnström, Bilkårist som på uppdrag av NTF har genomfört denna information.

Något kontinuerligt befintligt informationsmaterial, i ämnet, vid mottagningen

finns inte.

5.3.5 Försäkringsbolag

Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder sina kunder olika typer av förmåner

och möjligheter när det gäller skyddsutrustning till barn i bil.

I vissa fall erbjuds kunderna rabatterade försäkringspremier och i andra fall er-

bjuds kunderna att hyra eller hyr/köpa olika s.k. bilbarnstolspaket. Med paket

menas vanligtvis i förväg bestämda skyddsutrustningar som byts ut vartefter

barnet växer och blir äldre. Flera av försäkringsbolagen samarbetar med till-

verkare och/eller återförsäljare av skyddsutrustningar. De försäkringsbolag vi har

haft kontakt med är följ ande:

FOLKSAM: Numera sker ingen uthyrning eller försäljning i Östergötland.

Kunderna rekommenderas att vända sig till huvudkontoret i Stockholm. Dessa kan

ta upp beställningar som de sedan faxar till företaget Barn i bil. Alternativ ombeds

man att själv ringa företaget. Företaget Barn i bil AB har ca 50 000 stolar uthyrda.

Den kortaste tid som kunderna debiteras för att hyra en stol är 6 månader.

Samtliga stolar är rekonditionerade begagnade utrustningar som är sk. E 02 god-

kända. För tillfället tillverkas inga nya utrustningar. Företaget har ett etablerat

samarbete med Folksam samt med Toyota.

HOLMIA: Bolaget erbjuder de som försäkrar bilen att låna en Britax stol en sk.

Rock-a-tot, gratis i sex månader alternativ kan man erhålla en värdecheck på 375

kronor som kan användas vid köp av en Britax Freeway eller en Britax Two-Way

SKANDIA: Samarbetar med Arnewids. Skandia erbjuder alla som är intresserade

två s.k. barnsäkerhetspaket. Den ena innebär ett komplett skydd under minst 7 år. I

paketet ingår ett babyskydd, en bilbarnstol och en bältsesstol. Babyskyddet och

bilbarnstolen återlämnas utan fraktkostnad. Bältesstolen får man behålla. För detta

betalar man 500 kronor i depositionsavgift samt ytterligare 175 kronor/månad i 24
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månader. Frakter Och postförskottsavgift ingår. Det andra paketet som erbjuds

innebär ett skydd under minst 6 år. En bilbarnstol samt en bältesstol ingår. Bältes-

stolen får man behålla. Depositionsavgiften är 500:- och man betalar sedan 150

kronor/månad i 24 månader. I båda fallen får man depositionen tillbaka när bil-

barnstolen återlämnats.

ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG - LÄNSFÖRSÄKRINGAR: På kontoret i
Linköping har man ingen kunskap om detta utan hänvisar vidare till Norrköpings-

kontoret. Vad vi erfarit finns det ett samarbete med J.0. Säkerhetssystem AB.

Kunderna erhåller en broshyr som beskriver vilka utrustningar man kan köpa. Det

finns inga babyskydd utan endast bilbarnstol samt bälteskudde. Priset för bilbarn-

stolen är 995 kronor + 45 kronor i frakt. Priset är inklusive moms.

5.3.6 Återförsäljare
Det finns en mängd olika återförsäljare av skyddsutrustning för barn i bil. De säljs

vid bensinstationer, stormarknader, leksaksaffärer, bilhandlare, bildelsförsälj are

osv. Vi har valt att besöka fyra återförsäljare.

MICRO: Är återförsäljare till Arnewids produkter. Kunderna erbjuds samma paket

som Skandia erbjuder sina kunder, detta eftersom Arnewid har kontrakt med såväl

Skandia som MICRO. Vid besöket i affären så upplevdes försäljarna som

okunniga och flera frågor återstod att besvara när vi lämnade affären. Ett demosäte

för demonstration av hur man monterar utrustningen och utprovning av lämplig

stol fanns i affären. På frågan vad försäljarna själva ansåg som viktigt i det fram-

tida arbetet blev svaret att skyddsutrustning för barn i bil är ett viktigt område för

företaget.

SAGOLAND: Är återförsäljare åt bl a Britax och AKTA. Vid besöket i butiken

upplevdes försäljarna som mycket kunniga. Britax kräver att all personal som

säljer skyddsutrustning för barn i bil deltar i minst två utbildningar per år.

Försäljarna erbjuder alla kunder hjälp med monteringen av utrustningen i bilen.

Ett demosäte för montering och utprovning fanns att tillgå i affären. På frågan vad

försälj arna sj älva ansåg som viktigt i det framtida arbetet blev svaret att det i fram-

tiden måste krävas att de som säljer bilbarnstolar är auktoriserade. Med detta

menade de att de som säljer bilbarnstolar måste ha kunskap om vad som gäller,

hur man monterar dem och vilka skyddsutrustningar som är de rätta i förhållande

till barnets ålder, vikt och längd men även i någon mån till den bil som utrust-

ningen ska monteras i.

LEKSAKSMAGASINET: Liksom MICRO och Skandia har Leksaksmagasinet ett

samarbete med Arnewids. De erbjuder sina kunder att hyra/köpa samma paket

som MICRO och Skandia. I affären finns det ett demonstrationssäte på vilket man

visar hur utrustningen ska monteras. Kunden kan dessutom pröva olika utrust-

ningar. Med jämna mellanrum erhåller personalen utbildning av Arnewid eller av

någon tillverkare t.eX. HTS eller AKTA. I de fall man inte kan svara på kundens

frågor ber man att få återkomma och tar reda på svaret hos tillverkaren.
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5.3.7 Facktidningar

En litteratursökning har genomförts i en sk. artikel databas. Förvånansvärt få

träffar erhölls. Det var framförallt tidningarna Vi föräldrar, Barnen och Vi,

Motor samt Råd och Rön somkontinuerligt publicerade artiklar och resultat från

Bäst i test . Kritiken mot dessa Bäst i test som objektiva kunskaps förmedlare

är vanligtvis negativ. Det som beaktas i testen är ofta baserat på i vilken utsträck-

ning utrustningens överdrag är lätt att tvätta, om utrustningen är lätt att montera

och att flytta och om den t.ex. ger ett gosigt intryck. Rena säkerhetsaspekter

beaktas i mindre utsträckning. Testen ska mer betraktas som komforttest.

5.3.8 Vägverket

Vägverket har ett sk. sektorsansvar för trafiksäkerhet och därmed även ett ansvar

för barnens säkerhet i trafiken. Informationsmaterial som handlar om skyddsut-

rustning för barn i bil produceras i såväl Vägverkets regioner som vid huvud-

kontoret. Det är vanligt att Vägverket har ett nära samarbete med de olika NTF

förbunden. I vilken utsträckning och hur arbetet bedrivs varierar mellan olika

regioner och olika förbund. Det arbete som Vägverket bedriver sker vanligtvis

genom eller inom de olika trafiksäkerhetsreformerna.

Vägverket Region Sydöst har inte av NTF Östergötland beställt någon speci-

ficerad verksamhet inom området skyddsutrustning för barn i bil för verksamhets-

året 1998.

5.3.9 Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF

I Östergötland bedrivs, vad vi har erfarit, väldigt lite eller ingen systematisk verk-

samhet när det gäller att informera föräldrar i frågor som rör barns säkerhet vid

färd i bil. Förbundet förser sporadiskt barnhälsovården med informationsmaterial.

Materialet hämtas från NTF centralt och av Vägverket. Vid sporadiska tillfällen

anlitas bilkårister för att utbilda tex. räddningstjänsten och barnavårdcentralernas

personal i frågor som rör skyddsutrustning för barn i bil. Bilkåristerna har även

vid sporadiska tillfällen gjort tillståndsmätningar utanför dagis. NTF i

Östergötland har ingen uthyrning eller försäljning av skyddsutrustning till barn i

bil. Föräldrarna uppmanas att vända sig till leksaksföretagen Sagoland i Linköping

eller Barnvagnslagret i Norrköping.

5.3.10 Trafiksäkerhetsförbundet i Skaraborg

Olika NTF förbund arbetar på olika sätt, i t.ex. NTF Skaraborg arbetar man

mycket aktivt med att informera föräldrar. Vid ett stort antal tillfällen har man

praktiska demonstrationer som berör såväl val av utrustning som montering av ut-

rustningen och bältning av barnen. Demonstrationerna sker vid barnavårds-

centraler (3 gånger/BVC/år i varje kommun) men även på torg och andra sam-

lingsplatser. Samtliga föräldrar till barn i åldern 4-7 månader samt 2,5-3 år erbjuds

skriftligen att deltaga vid en informationsdag. Övriga föräldrar med barn upp till 6

år bjuds in till informationsdagarna via anslag på vårdcentraler, förskolor, affärer

eller muntligen via BVC-personalen. NTF i Skaraborg bedriver även uthyrning

och försäljning av skyddsutrustning.
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5.3.11 Internet

En sökning genomfördes av dokumentation via internet. För att vara entydig an-

vändes sökordet bilbarnstol . Totalt var det 49 träffar som matchade förfråg-

ningen. Av dessa var en övervägande del från NTF nationellt eller olika lokala tra-

fiksäkerhetsförbund. Britax, några återförsäljare och leverantörer, Vägverket,

Folkhälsans hälsofrämjande arbete och ytterligare några mindre relevanta organi-

sationer förekom. Den information som fanns att tillgå var vanligtvis av god

kvalitet. Det som finns att läsa på NTF 's hemsida är mycket matnyttigt och där

finns även flera länkar till lokala platser dit man kan vända sig.

5.3 12 TV och radio

I vilken utsträckning TV och radio som informationskällor förmedlar kunskap i

ämnet är svårt att avgöra. Det är möjligtvis så att man i de kanaler som sänder

riktat mot olika invandrargrupper, t.ex. kanal 21 utanför Göteborg, kan finna en

del reklam. I vilken utsträckning detta föreligger är svårt att avgöra.

5.3.13 Konsumentupplysning

I Linköpings kommun finns det en instans för konsumentupplysning. Under 1997

erhöll de 30 samtal som handlade om barn i bil.

Av 10 som ringde ställde 9 frågor om vad som är säkrast för barnet . Med

säkrast avsågs då val av utrustning men även i någon mån val av plats i fordonet.

En del frågor berörde även var man kan hyra utrustning. Konsumentupplysaren

hänvisade då till Sagoland eller till Holmia. I övrigt hade konsumentupplysaren

tillgång till den marknadsöversikt som NTF tar fram, samt Jan Wenälls PM:

Lagkrav, råd och tips. Dessa två samteventuella komforttest skickades till de som

ringde. I

I de fall frågor uppstod som inte gick att lösa hänvisade konsumentupplysaren

till tillverkaren. På frågor om var man kan skaffa utrustningen uppmanas de

frågande att vända sig till de/den leverantör som finns angiven på marknadsöver-

siktens förteckning.

Förutom NTF's marknadsöversikt som hämtats via nätet och kontakt med Jan

Wenäll på VTI har konsumentupplysningen inget samarbete i frågor som handlar

om barn i bil med någon annan aktör.

5.4 Slutsatser angående informationsutbudet i det under-
sökta området i Ostergötland

Det finns inte något systematiskt arbete, i det undersökta geografiska området, när

det gäller att förse föräldrar med information om hur barn ska färdas i bil för att

det ska vara säkert. Detta gäller så väl information som föräldrarna sj älva kan söka

som den som de får antingen hem eller vid personliga kontakter. I bästa fall erhålls

en viss information i samband med distriktssköterskans besök i hemmet hos det

nyfödda barnet.

Barnens säkerhet vid färd i bil beror i högsta gradpå föräldrarnas kunskap och

vilja att hitta lösningar som är så säkra som möjligt.

Huvuddelen av den information som finns att tillgå är sådan som kommer från

kommersiella krafter d v 3 tillverkare och återförsäljare. Vägverkets och NTF's

roll är mycket blygsam.
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6 Fortsatt FoU

6.1 Ytterligare fokusgrupper

Det arbetet som har genomförts med de två fokusgrupperna har skett som en pilot-

studie. Normalt rekommenderas att 4-6 fokusgrupper genomförs och det finns där-

för all anledning att utvidga arbetet med ytterligare 2-4 fokusgrupper. Förhopp-

ningsvis kommer resultaten att möjliggöra en bättre förståelse av olika samhälls-

gruppers agerande i dessa frågor. Grupperna bör bestå av dels ytterligare två

grupper med svenska föräldrar. Grupperna bör vara homogena vad avser socio-

ekonomiska aspekter. Vidare föreslås ytterligare en eller gärna två grupper med in-

vandrare, en med nyligen anlända och en med t.ex. föräldrar med afrikanskt påbrå.

Det är dessutom av intresse att arbeta med en grupp med far- och morföräldrar.

6.2 Surveyundersökning med syfte att kunna generalisera

resultaten
Den bild vi erhållit av vad som påverkar föräldrarna i dessa frågor är rimlig, men

för att vi ska kunna uttala oss om i vilken utsträckning den är generaliserbar krävs

det att en större surveyundersökning genomförs. Urvalet i undersökningen ska

vara gjort så att resultaten går att generalisera. Förslagsvis samlas uppgifterna in

via postala enkäter eller via telefonintervjuer.

6.3 Kunskapstest- Attityd

Genom att erhålla en beskrivning av kunskap om och attityden till skyddsutrust-

ning för barn i bil kan man förvänta sig att finna grupper av föräldrar som har

större eller mindre behov av olika typer information i ämnet. Syftet är att beskriva

kunskapsnivån i frågor som berör barns säkerhet i bil, men även att ta reda på

vilken attityd föräldrar har till detta ämne.

6.4 Longitudinell studie
För att få en bra bild av den information som föräldrar erhåller är det av stort

intresse att försöka följa några utvalda föräldrar under enlängre tid. Föräldrarna

får föra någon form av dagbok med start från graviditeten till dess att barnen är i

bästa fall 7-10 år. Detta skulle ge oss en möjlighet att dels, över tiden, följa för-

ändringar i informationsutbudet dels att ta del av vilka de aktiva informatörerna är,

i vilken utsträckning de verkar och vilket budskap de förmedlar.

6.5 Kartläggning av landstingens, Vägverkets och NTF för-

bundens verksamhet
Om Vägverket på sikt har för avsikt att följa upp utvecklingen av hur barn färdas i

bil så är det en nödvändighet att beskriva vilket arbete som bedrivs idag. Med

arbete avses sådana insatser som är avsedda för att förbättra barnens säkerhet i bil.

Det är dessutom av intresse att observera vilka övriga aktörer som verkar på

marknaden, detta gäller såväl tillverkare som återförsäljare. Undersökningen

rekommenderas ske i ett nationellt perspektiv.
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6.6 Skapande av enhandlingsplan för att uppnå bästa möj-

liga resultat, en metodstudie
Det finns alla anledning att försöka att skapa en handlingsplan för hur arbetet med

att öka barns säkerhet vid färd i bil optimalt kan ske. Utgångspunkten i arbetet bör

sträva mot att få de olika aktörerna i området att samverka på ett konstruktivt Och

effektivt sätt.

Handlingsplanen kan sedan användas som redskap för att få till stånd ett

genomtänkt arbete. För att följa upp arbetet bör såväl tillståndsmätningar som

beteende studier genomföras. I ett första skede rekommenderas att arbetet sker i

någon form av metodstudie.
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7 En summering av resultaten från projektets tre
delar

Arbetet med de tre delarna i projektet har skett var för. Intentionen var att samtliga

tre delar skulle ägnas lika stora arbetsinsatser. Vartefter arbetet har fortskridit har

Vi valt att arbeta mer med att beskriva vad som påverkat föräldrarna att agera på

ett eller annat sätt än vi har arbetet med att beskriva informationsutbudet till

föräldrarna. Detta har skett i Överenskommelse med uppdragsgivaren.

Projektet inleddes med en tillståndsmätning. Vi konstruerade ett mätprotokoll

som sedan fungerade som arbetsredskap åt de personer som genomförde observa-

tionerna. Det visade sig att det fanns en del brister i mätprotokollet och dessa har

åtgärdats. Det reviderade protokollet finns redovisat i bilaga 1. I mätprotokollet

beskrivs om barnet använde bälte, hur bältet i så fall var placerat på barnet, vad

barnet färdades på/i, i vilken riktning barnet åkte, hur eventuell utrustning var

monterad samt på vilken plats i bilen barnet satt. Dessutom noterades eventuell ut-

rustnings godkännandenummer, märke/fabrikat samt var utrustningen inför-

skaffats ifrån. På varje mätprotokoll fanns det utrymme att notera observationer

för tre barn.

Urvalet av observerade barn var inte avsett för att kunna generalisera resultaten

utan för att beakta alla möjliga tänkbara felanvändningar. Om vi trots detta sneglar

på resultaten från tillståndsmätningen så kan vi notera att dessa resultat visar på

ungefär samma andel felanvändning som liknande undersökningar funnit. I denna

studie visade det sig att av 241 observerade barn så var det 39% som i minst en

aspekt avvek ifrån rekommendationerna om hur barn ska sitta bältade för att de

ska anses åka säkert. Protokollet är detaljerat och det är möjligt att observera vilka

avvikelser från rekommendationerna som är vanligast förekommande. I denna

studie var den vanligaste avvikelsen att bältet som håller fast barnet var fel

placerat.

När tillståndsmätningen avslutats påbörjades arbetet med att beskriva vad som

påverkat föräldrar att använda, skaffa och montera skyddsutrustning till barn i bil

samt hur de satt fast barnet med bältet. Givetvis var vi indirekt lika intresserade av

vad som inte påverkat dem.

Vi valde att arbeta med fokusgrupper. Förhoppningen var att vi i arbetet med

grupperna skulle generera hypoteser om vad som påverkat föräldrarna.

Två grupper, med sex deltagare i varje, samlades vid olika tillfällen. I den ena

gruppen ingick svenskfödda föräldrar och i den andra gruppen ingick invandrade

föräldrar. Grupperna fick i uppgift att diskutera kring ämnet barn i bil. Modera-

torn, som ledde diskussionsgrupperna, hade till sin hjälp ett förhållandevis struk-

turerat underlag. Diskussionen videofilmades.

Analysen var en så kallad anteckningsbaserad analys och den mynnade ut i två

olika bilder av vad som påverkat grupperna. En hel del skillnader mellan grupper-

nas sätt att diskutera noterades. Detta speglas i de bilder som presenteras i figur 3

och 4. En central skillnad i diskussionerna i grupperna var att invandrargruppen i

en mycket större utsträckning fokuserade på att det är samhällets uppgift att se

till att information i dessa frågor når föräldrarna detta jämfört med den svenska

gruppen där man utgick ifrån att föräldrarna själva söker denna information när de

har behov av den.
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Modellen som beskriver vad som påverkat föräldrarna är uppdelad på yttre

faktorer och bakomliggande faktorer. Påverkan från båda dessa varierar i de olika

grupperna.

Arbetet med att beskriva informationsutbudet till föräldrar har pågått successivt

sedan projektet inleddes. Genom personliga besök, telefon och email kontakter har

vi försökt att skapa en bild av vad föräldrar som bor i Linköping har för möjlighet

att få eller skaffa information i frågor som handlar om barn i bil. Syftet med

studien var att exemplifiera vilka informationskanaler som fungerar eller inte

fungerar samt hur de arbetar.

Resultatet var nedslående. Den information som fanns att tillgå kommer

huvudsakligen från tillverkare och återförsäljare. Informationen bygger på att

föräldrarna själva frågar. Det fanns ingen systematisk information från landsting,

myndigheter eller andra föreningar. Inte ens vid BB, barnavård eller mödravård

fanns ett genomtänkt och systematiskt sätt att arbeta.

Något större samarbete mellan olika aktörer på marknaden förutom det mellan

tillverkare, återförsäljare och i viss mån försäkringsbolag, kunde vi inte uppfatta.

Projektet har mynnat ut i en mängd nya frågeställningar och uppgifter. Flera av

dessa känns angelägna att snarast börja arbeta med. Det finns ingen anledning att

barn ska skadas och dödas i trafiken bara därför att föräldrarna inte visste eller var

medvetna om hur barnen ska åka i bilen för att det ska vara säkert.
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MÄTPROTOKOLL

Användning av bilbarnstol/bälteskudde

(Målgrupp: Alla barn som färdas i bilen)

LJ :L *ÅJK ä.,

(Ng \
'

'; :mål: i 23': ^

     

Kommun/Ort: Mätplats:

Datum: Start kl: Observation nr: Observatör:

Förare: [1 Kvinna EI Man Resans längd: [1 < 5 km D5-30km El >30km

     

Barn 1: Barn 2:

Ålder: Ålder:

Barnet bältat med: Barnet bältat med:

D bilens bälte

D stolens bälte

EJ bilens bälte

D stolens bälte

EJ inget D inget

Barn 3:

Ålder:

Barnet bältat med:

D bilens bälte

El stolens bälte

 

l] inget

   

Bältets placeringpå barnet:

El Bra

El För nära axeln

Bältets placering på barnet:

D Bra

D För nära axeln

1:] Ej justerat mot höften [I Ej justerat mot höften

EJ Under armen EI Under armen

Bältets placeringpå barnet:

El Bra

EI För nära axeln

D Ej justerat mot höften

D Under armen

   

Färdades på/i: Färdades på/i:

l] säte D säte

l:) kudde D kudde

D stol [Il stol

El babybädd/barnvagnsnät EI babybädd/barnvagnsnät

Färdades på/i:

D säte

E] kudde

D stol

El babybädd/barnvagnsnät

  

Riktning:

D Bakåtvänd

D Framåtvänd

Riktning:

EJ Bakåtvänd

El Framåtvänd

El Liggande I] Liggande

Riktning:

EJ Bakåtvänd

El Framåtvänd

EJ Liggande

   

Montering:

D Korrekt underförankring

Montering:

D Korrekt underförankring

El Felaktig underförankring D Felaktig underförankring

El Korrekt användning av bilens bälte EI Korrekt användning av bilens bälte

El Felaktig användning av bilens bälte El Felaktig användning av bilens bälte

E] Korrekt avstånd till instr.panel/säte

D Felaktigt avstånd till instr. panel/säte

Montering:

[I Korrekt underförankring

El Felaktig underförankring

1:1 Korrekt användning av bilens bälte

El Felaktig användning av bilens bälte

El Korrekt avstånd till instr. panel/säte D Korrekt avstånd till instr. panel/säte

D Felaktigt avstånd till instr. panel/säte D Felaktigt avstånd till instr.panel/säte

            

          

Plats: Plats: Plats:

El fram (med krockkudde) El fram (med krockkudde) El fram (med krockkudde)

D fram (utan krockkudde) D fram (utan krockkudde) D fram (utan krockkudde)

D Vänster sida bak D Vänster sida bak D Vänster sida bak

D höger sida bak D höger sida bak I:) höger sida bak

El mitt bak (med 2p bälte) D mitt bak (med 2p bälte) [I mitt bak (med 2p bälte)

El mitt bak (med 3p bälte) D mitt bak (med 3p bälte) D mitt bak (med 3p bälte)

Stolsmärke: Stolsmärke: Stolsmärke:

Godkännandenummer: Godkännandenummer: Godkännandenummer:

Inköpsställe: Inköpsställe: Inköpsställe:

var-ri Nmf'üf Fm. - 5 Gå?  

  

 

  




