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Förord 
Arbetet har utförts på uppdrag av Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund (DTF). 
Kontaktperson har varit Britt Källström. Vi vill tacka Britt för det engagemang 
och intresse hon har visat oss. 

Vi vill också tacka Rose-Marie Örtlund, från DTF, för hennes hjälp att finna 
deltagare till fokusgrupperna samt för det stora arbete som hon har lagt ned för att 
se till att frågeformulären har kommit till berörda personer. Utan Rose-Maries 
hjälp hade detta arbete inte kunnat genomföras. Rose-Marie har medverkat som 
författare till delar av bilaga 4. Slutligen vill vi tacka Carolina Loord som har lagt 
in de besvarade enkäterna i Excel. 

Arbetet med projektet har i övrigt utförts av Anna Anund och Gunilla 
Sörensen, där Anna stått för projektledarskapet på VTI. 

 
Linköping i maj 2001 
 
 
Anna Anund Gunilla Sörensen 
Projektledare 
 



 VTI notat 32-2001 

 
 



 

VTI notat 32-2001 

Innehållsförteckning 
 Sid 
Sammanfattning 5 

1  Inledning 7 
1.1  Bakgrund 7 
1.2  Syfte 7 

2  Metod och genomförande 8 
2.1  Diskussioner i fokusgrupp 8 
2.2  Genomförande av diskussionen i fokusgruppen 8 
2.3  Genomförande av enkätstudien 9 

3  Resultat 10 
3.1  Återgivande av diskussionen i fokusgruppen 10 
3.2  Fokusering under diskussionen 24 
3.3  Resultat av enkätstudien 27 

4  Slutsats 55 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 
Bilaga 2 Följebrev 
Bilaga 3 Enkät 
Bilaga 4 Material från DRF, Rose-Marie Örtlund 
 

 



 

 VTI notat 32-2001 

 
 
 



 

VTI notat 32-2001 5 

Sammanfattning 
Trafiksäkerhetsinformation via Landstinget Dalarna och Dalarnas trafik-
säkerhetsförbund kan vara ett effektivt sätt att nå de flesta småbarns-
föräldrar i länet. Undersökningen har visat att personalen har möjlighet att 
informera föräldrar i de lägen när det är dags för föräldrarna att fundera på 
att skaffa babyskydd eller byta till bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde.  

I en undersökning riktad till personal inom Landstinget Dalarna har frågor 
ställts angående den information de fått från Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund 
(DTF). Innehållet i DTF:s information har varierat beroende på om personalen 
varit verksam på mödravårdscentraler (MVC), BB eller barnavårdscentraler 
(BVC).  

Innan arbetet med att utforma enkäten påbörjades, samlades en grupp kvinnor 
som samtliga var verksamma på MVC, BB respektive BVC för att diskutera barns 
säkerhet i bil. Diskussionen berörde dels den information de fått från DTF:s, dels 
den information de själva ger till föräldrarna. Innehållet i diskussionen utgjorde 
grunden till enkäten som sedan utformades i samråd med DTF. Utskicket ställdes 
till 219 personer, varav cirka hälften verksamma på BVC. Mindre än 15 % avstod 
från att besvara enkäten.  

Resultatet från undersökningen visar att hälften av den verksamma personalen 
har deltagit vid DTF informationsträffar. Generellt sett är de positiva till 
innehållet i informationen och många önskar att informationen gavs årligen. 

De flesta av dem informerar föräldrar om barns säkerhet i bil. De som träffar 
föräldrar till nyfödda barn informerar i högre utsträckning om säkerhet i bil än de 
som träffar föräldrar under graviditeten. Går man uppåt i åldersgrupperna minskar 
informationen till föräldrarna drastiskt. Inte ens hälften av den personal som 
träffar föräldrar till barn i åldersgruppen 5–10 år informerar om barn i bil. 

Ungefär hälften av personalen hade en checklista för vad som ska gås igenom 
när de träffar föräldrarna och utav dessa var det ca 60 % som hade med barns 
säkerhet i bil. All personal som har barns säkerhet i bil som en punkt på 
checklistan informerar även om dessa säkerhetsfrågor. Om punkten inte finns med 
är det däremot bara två av tre personer som ger denna typ av information till 
föräldrarna. 

Vid DTF-träffarna har personalen informerats om barns säkerhet i bil och 
vilket material som finns att tillgå. Deras inställning till följande material har 
undersökts. 

• Broschyren ”Barn i bil” 
• Boken ”Tänk på mej” 
• Presentkortet 
• DTF:s informationspärm ("Gula pärmen") 
• Videofilmen ”Barn i bil” 
 
Svaren visade att långt ifrån alla har tillgång till allt material. Inställningen till 

de olika informationsmaterialen varierar beroende på arbetsplats. De som har till-
gång till materialet tenderar att vara mer positivt inställda än de som inte har 
tillgång till det. Något som efterlystes var en uppdatering av materialet. 

Det var många som höll med om påståendet att det finns skillnader i hur man 
skyddar barn som åker bil, beroende på vilken socialgrupp man tillhör. Detsamma 
gäller påståendet att det finns grupper av föräldrar som är svåra att motivera att 
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använda rätt skyddsutrustning till sina barn. Däremot framgår det inte klart av 
enkäten bland vilka grupper informationsbehovet är som störst. 

Påståendet att invandrarföräldrar ställer frågor om barns säkerhet i bil var det 
många som tog avstånd från. Man tog också avstånd från påståendet att barns 
säkerhet i bil skulle kännas mindre viktigt, än övrig information som personalen 
ska hinna att förmedla. 
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1  Inledning  
Barns säkerhet i bil är ett ständigt aktuellt ämne. I takt med att bilpark och 
skyddsutrustningar förnyas och förändras uppstår nya problem och möjligheter för 
föräldrar när det gäller att skydda barnen enligt alla konstens regler. Den kunskap 
föräldrar besitter kan sägas vara färskvara. Vad som lärdes ut när första barnet 
föddes gäller inte nödvändigtvis när barn nummer två eller tre kommer till 
världen. Det kanske inte ens gäller ett halvår senare. Om familjen bytt bil är det 
inte säkert att det skydd som passade i den förra bilen också passar i den nya. 
Skydden är ofta svåra att montera och anvisningarna sällan tillräckligt tydliga. I 
och med anpassningen till övriga Europa kommer nya problem att dyka upp. På 
kontinenten tillämpas inte bakåtvänt åkande för andra barn än de som sitter i 
babyskydd. I det avseendet är de svenska rekommendationerna om bakåtvänt 
åkande helt överlägsna. Men hur kan vi se till att alla föräldrar får kunskap om 
detta? 

 
1.1  Bakgrund 
Dalarnas trafiksäkerhetsförbund (DTF) har sedan 1999 bedrivit ett projekt kallat 
"Bilbarnstolar i Dalarna". Projektet kommer att pågå till och med år 2002. 
Projektet omfattar flera olika aktiviteter 1.  

En av dessa aktiviteter omfattar att informera/utbilda landstingspersonal när det 
gäller barns säkerhet i bil. De som har fått informationen/utbildningen är personal 
vid mödravårdcentraler (MVC), BB och barnavårdscentraler (BVC) inom 
Landstinget Dalarna. I bilaga 4 redovisar DTF en beskrivning av huvudprojektet 
samt av informationsaktiviteten. 

Det material som har använts i samband med genomgången är Vägverkets 
broschyr "Barn i bil", filmen "Barn i bil", boken "Tänk på mej", en pärm kallad 
"Gula pärmen" samt ett presentkort. Boken "Tänk på mej" är utgiven av DTF och 
Landstinget Dalarna. ”Gula pärmen" innehåller råd och stöd för personal och 
föräldrar när det gäller barns säkerhet i bil. I pärmen finns t.ex. samtliga godkända 
utrustningar beskrivna.  

Deltagarna i utbildningen har, beroende på var de arbetar, erhållit olika 
material.  

Boken "Tänk på mej" delas ut till föräldrarna när de är på BB. Dessutom ska 
det finnas ett exemplar vid samtliga BVC. 

"Gula pärmen" har delats ut till personalen vid MVC och BVC. 
"Presentkortet" ges till föräldrarna när de är på BB.  
Broschyren "barn i bil" har delats ut till personalen vid MVC och BVC. 
VTI har fått i uppdrag av Dalarnas trafiksäkerhetsförbund att utvärdera denna 

del av projektet bilbarnstolar i Dalarna. 
 

1.2  Syfte 
Projektet syftar till att belysa i vilken utsträckning de som erhållit utbildning 
upplever att de har kunnat förmedla information och därmed bidragit till att öka 
föräldrarnas kunskaper om hur barn bäst skyddas vid färd i bil. Det har även varit 
av intresse att ta del av personalens upplevelse av föräldrarnas respons på 
informationen. 
                                                 
1 Bilbarnstolar i Dalarna "Barn ska inte dö på grund av ingen eller felaktigt monterad bilbarnstol."  
990531 
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2  Metod och genomförande 
Utvärdering har genomförts dels genom arbete med en fokusgrupp, dels med en 
uppföljande enkät till all landstingspersonal som arbetar inom MVC, BB och 
BVC i Dalarna. Frågeformuläret har skickats ut av Dalarnas trafiksäkerhets-
förbund, men konstruerats, behandlats och analyserats vid VTI.  

 
2.1  Diskussioner i fokusgrupp 
Att arbeta med diskussion i fokusgrupp innebär i praktiken att man instruerar en 
grupp människor att diskutera med fokus på ett visst ämne.  

En vanligt refererad definition av arbete i fokusgrupp är den, som formulerats 
av den amerikanske forskarens David L Morgan: ”…research technique that 
collects data through group interaction on a topic determined by the researcher…” 
(Morgan, 1996).  

Fokusgrupper är en forskningsmetod där insamlandet av data sker i samband 
med gruppdiskussioner vars ämne fastställs av forskaren. 

Avsikten med fokusgrupper är att få en insikt i hur man resonerar när det gäller 
en specifik företeelse. 

Diskussionen styrs av en moderator som vanligtvis är relativt passiv under 
diskussionen. Moderatorn är noga med att betona att gruppen ska diskutera ämnet 
som är i fokus med varandra och inte involvera moderatorn.  

Moderatorn och eventuella medhjälpare finns med för att observera och notera 
vad som kommer upp till diskussion. Givetvis är det också av intresse vad som 
inte kommer upp till diskussion.  

Under en fokusgruppsdiskussion använder moderatorn vanligtvis någon form 
av intervjuguide. Guiden kan vara strukturerad eller ostrukturerad beroende på om 
och hur moderatorn vill styra diskussionen. När man pratar om strukturerad kontra 
ostrukturerad kan detta antingen syfta på frågorna eller på gruppdynamiken. Det 
är vanligt att dessa två syften sammanblandas. Ostrukturerad gruppdynamik inne-
bär att de medverkande tillåts prata så mycket eller så lite de vill, detta till skillnad 
från en strukturerad gruppdynamik.  

Intervjuguiden innehåller ämnen och i vissa fall frågor som i förväg har för-
väntas komma till diskussion. Den kan även innefatta ämnen som anses som 
intressanta att låta gruppen diskutera omkring. 

 
2.2  Genomförande av diskussionen i fokusgruppen 
Diskussion genomfördes måndagen den 4:e december 2000 på Klockargrådens 
hotell i Tällberg. Diskussionerna började kl 17.00 och avslutades klockan 19.00. 

I fokusgruppen deltog 7 kvinnor. Personerna erhöll 300 kronor plus rese-
ersättning som tack för att de ställde upp. Personal från såväl MVC som BB och 
BVC fanns representerade i gruppen, samtliga hade egna barn. Den intervjuguide 
som användes var ostrukturerad och finns presenterad i bilaga 1.  

Intervjuguiden har fungerat som ett stöd för moderatorn och medhjälparen. 
Den har endast använts vid de fall diskussionen avstannade. Moderatorn prickade 
av olika ämnesområden så snart deltagarna tagit upp dem till diskussion. Om ett 
ämnesområde inte spontant kom upp till diskussion, introducerades detta med 
hjälp av att moderatorn ställde en fråga.  

Diskussionen inleddes med att deltagarna fick möjlighet att bekanta sig med 
varandra. Moderatorn berättade lite om projektets bakgrund och om syftet med 
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sammankomsten. I samband med detta serverades kaffe och smörgåsar. Alla del-
tagare fick presentera sig innan diskussionen inleddes. Presentationen initierades 
med att de var och en fick besvara några, i förväg bestämda, frågor, se intervju-
guiden i bilaga 1.  

 
2.3 Genomförande av enkätstudien  
Det som kom fram under diskussionen i fokusgruppen gav en god inblick i hur en 
liten grupp bestående av personal från MVC, BB och BVC diskuterade om barns 
säkerhet i bil. Dessa resultat går inte att generalisera, men de kan ligga till grund 
för frågeställningar som är aktuella vid en utvärdering av den information som 
DTF har gett. Resultaten från fokusgruppen har således utgjort grunden vid 
konstruktionen av det frågeformulär som skickats ut till utvald landstingspersonal. 

 
Population 
Vi vill betona att detta är en så kallad totalundersökning. Det innebär att alla de 
som arbetar med föräldrakontakter på MVC, BB och/eller BVC i Dalarna (mål-
populationen) har ombetts att besvara enkäten. De resultat som erhålls är därför en 
beskrivning av hur det faktiskt förhåller sig. Några signifikanstester eller andra 
statistiska tester är av denna anledning inte relevant att utföra, detta till skillnad 
från vad som är brukligt i undersökningar som vänder sig till ett slumpmässigt 
urval av den populationen som ska studeras. 

 
Frågeformuläret 
Innan formuläret skickades ut testades det på den grupp som deltagit i 
gruppdiskussionen. Även DTF ombads komma med synpunkter på utformandet. 
Efter några smärre revideringar skickades frågeformuläret (se bilaga 2) ut till all 
personal som kunde förväntas arbeta med föräldrakontakter vid BB, MVC och 
BVC i Dalarna. Frågeformuläret distribuerades av Dalarnas trafiksäkerhets-
förbund.  

Formuläret består av sex olika avsnitt. Det första avsnittet innehåller en 
instruktion. De övriga avsnitten innehåller frågor som ska besvaras och 
påståenden som den svarande ska ta ställning till. Avsnitten har följande rubriker: 

• Kontakt med föräldrarna och barnen 
• Information till föräldrarna 
• Informationen från Dalarnas trafiksäkerhetsförbund 
• Hur informerar du om barns säkerhet i bil? 
• Föräldrarnas agerande 

Sammanlagt omfattar frågeformuläret 21 frågor. 
 
Svarsfrekvens 
Av de 219 frågeformulär som skickades ut till personal inom Landstinget Dalarna 
har 187 svar inkommit. Detta motsvarar en svarsfrekvens på drygt 85 %, vilket får 
betraktas som mycket bra. Det var 178 personer som besvarade frågorna medan 9 
personer angett att de inte arbetar med föräldrakontakter. 

Bortfallet på enskilda frågor varierade. På de flesta frågorna var bortfallet för-
hållandevis lågt (0–10 personer). På vissa frågor, framför allt. de öppna frågorna, 
var det något högre (11–32 personer). Svarsfrekvensen bland BVC- och MVC-
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personal var mycket hög (87 %). Även på BB var svarsfrekvensen hög (80 %). I 
genomsnitt var svarsfrekvensen 85 %, vilket får betraktas som mycket bra 

 
3  Resultat 
Inledningsvis presenteras en återgivning av den diskussion som fördes i fokus-
gruppen. Diskussionen sammanfattas i efterföljande avsnitt. I det sista avsnittet 
redovisas resultaten från enkätstudien. 

Innehållet i diskussionen är inte generaliserbart. Däremot har det gett en 
värdefull inblick i förhållandena.  
  
3.1  Återgivande av diskussionen i fokusgruppen 
I följande redovisning har vi valt att med fet kursiv stil markera det som modera-
torn och medhjälparen har sagt, t.ex. de frågor som ställdes till deltagarna.  

I några fall har en viss stämning rått i gruppen, detta har då skrivits inom 
parentes, t.ex. (alla i gruppen skrattade). 

I vissa fall har vi valt att inte ordagrant återge diskussionen utan istället 
sammanfattat innehållet. Vanligtvis har orsaken varit att det inte ska vara möjligt 
att avgöra vem som sagt vad, utan endast presentera vad som sagts. I vissa fall har 
orsaken varit att diskussionen varit alltför privat.  

För att särskilja det som deltagarna sagt, från det som vi har sammanfattat, så 
har deltagarnas uttalanden markerats med kursiv stil. Det som deltagarna har sagt 
har inte återgetts helt ordagrant, utan i vissa fall har vi redigerat texten så att det 
ska vara lättare att förstå innehållet. Detta har inte inneburit någon skillnad i sak 
innehåll.  Den text som är skriven med "normal" stil är alltså sådant som vi valt att 
sammanfatta och återge med egna ord. 

I princip är kommande texten en avskrift av de bandupptagningar som gjordes 
under diskussionen. De anteckningar som fördes under diskussionen har främst 
använts som ett komplement. Det finns anledning att påpeka att dessa innehåller 
en första subjektiv tolkning av vad som diskuterades. Denna typ av redovisning 
och analys kallas allmänt för bandbaserad analys (Kreuger 1998). 

De delar av diskussionen som inte har berört barns säkerhet i bil har exklude-
rats från redovisningen. De sju medverkanden har i redovisningen kallats för A, B, 
C, D, E, F och G. Vi har inte markerat vem som har sagt vad. Orsaken till detta är 
deltagarna har lovats att det inte ska vara möjligt att förstå vem som har sagt vad. 

Inledningsvis presenterade moderatorn vad arbete med fokusgrupper innebär. 
 
Fokusgrupper är ett speciellt sätt att arbete och i princip innebär det att man 
sätter ihop en grupp med människor som har något gemensamt. Sedan låter 
man de prata med varandra om ett visst ämne som man har i fokus. I det här 
fallet är det då barn i bil. Hur ni arbetar ute på mödravårdscentraler, bb och 
barnavårdscentraler med att informera föräldrarna om hur man ska göra för 
att barnen ska åka säkert. Men det är också mycket om vilken möjlighet ni har 
att göra det här och hur ni ser på frågeställningen om det här känns angeläget 
och om ni har resurser och så vidare. 
 
Det här projektet är något som VTI har fått i uppdrag från Dalarnas trafik-
säkerhetsförbund att genomföra. Det är en del av utvärdering av det projekt 
som de har "Bilbarnstolsprojektet". Under kvällen vill vi att ni ska prata med 
varandra. Vi är här bara för att lyssna på vad ni pratar om. Vi ska alltså inte 
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intervjua er utan ni ska prata med varandra om de här frågeställningarna. Är 
det så att diskussionen stannar av har vi förberett frågor som vi anser att ni ska 
prata om. Men först och främst är vi intresserade av vad ni spontant pratar om. 
Syftet är att se vad som kommer upp och vad som är angeläget. 
 
Vi spelar in det vi säger här. Det är ett stöd för oss så att vi kan gå tillbaka och 
lyssna på bandet. Vi kommer inte att redovisa vad någon enskild person sade 
utan det är mer vad ni säger och inte vem som säger det som är av intresse. Det 
som vi får fram här och den erfarenhet som vi får ta del av den kommer vi att 
använda för att skapa en enkät, eller ett underlag till en enkät som ni i slut-
änden kommer att få besvara. För att kunna beskriva åt DTF hur deras utbild-
ning har fungerat, vad ni saknar och vad ni tycker är viktigt så att de på sikt ska 
kunna förbättra sin utbildning och barnen ska kunna åka lite säkrare i slut-
änden. 
 
Vi börjar med att presentera oss själva som ingång, och sedan får ni presentera 
er för varandra. Vad ni arbetar med, hur gamla barnen är som ni träffar 
(mammor), egen erfarenhet av användning, om man har barn eller är mormor 
eller så, i vilken situation ni träffar föräldrarna och hur ofta ni träffar dem, hur 
ni informerar föräldrarna. 
 

Därefter presenterade moderatorn och bisittaren sig själva med avseende på 
vad de gör på VTI, hur länge de arbetat vid VTI, den privata familjesituationen 
med avseende på antal barn och deras ålder. I samband med presentationen 
förmedlades även en del argument som avsåg att förmedla att vi ser deltagarnas 
roll som mycket viktig för att förbättra barnens säkerhet.  

Deltagarna presenterade sig själva. Nedan följer en kort beskrivning av 
deltagarnas bakgrund. Med bakgrund avses egen erfarenhet samt erfarenhet från 
verksamhet. 
 
A. Arbetsplats: BVC, egna tonårsbarn.  
Egen erfarenheter: Då åkte barnen i barnvagnsinsats och sedan i bakåtvända 
frigolitstolar och därefter kuddar. 
 
Verksamheten: Vi har föräldragrupper i vilka vi informerar om barn i bil. Vi har 
en film som vi visar från Trafiksäkerhetsverket tillsammans med de här broschy-
rerna. Så nu har vi blivit lite upp peppade igen för det har varit ett tag när vi har 
tyckt att det varit så mycket som vi ska prata om i grupperna. Vi har pratat lite om 
barnolycksfall då har vi nämnt i förbigående om det här med bilbarnstol, men 
egentligen är det jätteviktigt att vi trycker lite mer på och visar filmen och ger det 
här tillfället lite mer tid. Vi har kunskapsluckor. Jag vet inte hur man ska spänna 
bälten runt Maxi Cosi och så. 
 
Vet du var du ska hänvisa dem vidare? 
Det måste vara dit man säljer bilbarnstolar, förhoppningsvis. Det är en djungel 
med olika bilbarnstolar. Det viktiga är väl att vi kan ge budskapet att det är 
viktigt att barnen sitter bakåtvända så länge som möjligt och att lite mer praktiskt 
om vad de tar upp i filmen. Filmen är lite otäck det är mycket krock, men det är 
väl det som man behöver se. 
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Hur gamla är barnen i föräldragrupperna? 
De är första levnadsåret och förstagångsföräldrar. Barn två och tre då förväntas 
de ha det med sig. Vi är betydelsefull i vad vi säger. Det har varit mycket dis-
kussioner om vaccinationer. Läkaren ställer frågan: Kör du barn? Har du ditt 
barn med i trafiken? Ja, men då vet du att det är mycket mycket farligare. 
Vaccinationer, i jämförelse med det, är ingenting. 
 
 
B. Arbetsplats: BB, egna barn.  
Egen erfarenhet: Jag tänker just på hur vi lade de små barnen där bak vid långa 
resor. Suck! Sedan kom bilbarnstolen, då hade vi slagsmål om att binda in dessa 
stolar. Sedan med de minsta barnen, då var det självklart att de skulle sitta fast. 
Tar du av dig bältet så stannar jag och kör inte en meter till. Förändring har 
skett. 

 
Verksamheten: På arbetet så är det mycket som händer på kort tid, vår insats är 
att ge det här presentkortet och boken och tala om det i förbigående. Det är 
ytterst sällsynt att man ser föräldrar gå från BB utan bilbarnstol. 
 
 
C. Arbetsplats:  MVC, egna barn och barnbarn. 
Egen erfarenhet: Jag tänker på det här med egna barn, mina barn har barn själva 
idag. Men att mina barn lever överhuvudtaget är märkligt. Vi hade en folkvagn, 
det var faktiskt praktiskt att sätta barnet bak i den luckan som fanns där. Det är ju 
livsfarligt. Sen hade vi en barn en bilbarnstol som vi fick utav någon snäll 
människa, som man hängde på bakryggstödet, i stål, och så fanns det en ratt som 
han satt och vred på. Det tyckte han var jätteroligt. Den kunde man också bära på 
ryggen. Det var helt vansinnigt. 
 
Så åker inte barnbarnen, va? 
De gör de inte när jag ser det i alla fall. 
 
Verksamheten: Det vi gör på mödravården är att ge föräldrarna den lilla 
broschyren, inte den större, om att det här är viktigt. Vi propagerar för att de ska 
gå ut i affärer och titta vad som finns. Det är som ni säger en hel uppsjö. De 
frågar mig förstås och jag känner också att det fattas mycket kunskaper. Jag kan 
inte heller sätta fast en stol. Jag har inte gjort det så mycket. Jag hänvisar till de 
här affärerna och att de ber att de kollar det här innan de åker till BB. Att de har 
den stolen, förhandsbokad när de kommer till BB. Så att de inte kommer där och 
rusar iväg. Vi pratar lite om det här med begagnat och att de kollar att de verk-
ligen är säkra och inte har en massa defekter, inte är krockade eller skadade.  
 
Sedan har vi ju föräldragrupper också, som vi börjar under graviditeten . Där har 
vi jobbat med pappor väldigt mycket. Vi har män med i våra grupper också. Icke 
gravida män, en extra. Sedan de kom in är grupperna mer intresserade av 
tekniska aspekter. De tar upp det här med bilbarnstolen. De talar om det här med 
försäkringar och så. De gör det mycket mer än vad vi har gjort. Det är de som 
frågar efter: har ni fixat det här med bilbarnstolen?  
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Pappan får ta hand om papporna och vi tar hand om kvinnorna. Vi pratar inte 
samma språk. Någon pratar med pappor på pappors språk. Där tar de upp 
mycket av det tekniska, mycket av det som vi inte tittar på vi som är sjukvårds-
blinda.  

Jag har sett en risk i att bilbarnstol används som barnstol. Det är väl där jag 
ser en största risk. Där får man se till att man inte överanvänder den. Det har jag 
en uppfattning om att många gör. Det försöker vi att, med det lilla vi kan, bidra 
till. Det är ingen barnsitter. Det är en säkerhetsstol. 
 
 
D. Arbetsplats : BVC, egna tonårsbarn. 
Egen erfarenhet: Man hade den här barnvagnsinsatsen där bak och spände fast i 
bilen. Och sedan använde man kuddar och annat.  
 
Verksamheten: Jag pratade med mina kollegor, hur informerar vi om det här med 
barnsäkerhet om bilbarnstolar? Vi är mycket dåliga på det här, det är mycket lite. 
Vi har blivit mer uppmärksamma på det. Nu hade vi någon som kom och informe-
rade om det och sedan har vi tittat på den här filmen som vi fick låna från barn-
hälsoläkaren. Vi har ingen egen. Vi funderar på att visa den i föräldragrupperna. 
Den kan vara lite grym, men jag vet inte.  
 
Någon annan föll in och höll med om att det nog är bra att visa den.  
 
Jag känner att det är bra att de får sig liksom en aha. Den är mycket talande. 

Vi upplever också att föräldrarna kommer till BVC och har de här bilbarn-
stolarna. Vi får inte så mycket frågor. 
 
Hur ofta träffar du föräldrarna?  
Barnen är från 0–6 år. De nyförlösta träffar vi varje vecka. Vi tar inte heller upp 
det här så mycket. Vi tar upp om barnsäkerhet, men inte just om att åka i bil. 
 
Hur är det med de större. Vid 2 1/2 års kontroller? 
Jo vi har det också, men vi pratar inte om det. 
Men vi kommer säkert att göra det. 
 
(Alla skrattar.) 
 
Jag blir själv förvånad. Det här har vi inte pratat om. 
 
Ja, men det är mycket som ska hinnas med…. 
Ja, men det är så viktigt. 
 

Någon annan höll med och sade att de känt likadant och att det är något som de 
faktiskt har försummat ett tag. Andra föll in med ett ja. 
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E. Arbetsplats BVC, egna skolbarn. 
Egen erfarenhet: På den tiden när jag fick mitt första barn använde jag det här 
nätet. Jag tyckte att det var jättebra. Idag ser jag att det inte är så säkert. Men då 
tycket jag att det var bra. Och sedan hade jag den här AKTA duos med mjukt skal. 
I frigolit. Den hade jag både bakåtvänd och framåtvänd. Till andra barnet var det 
inte heller aktuellt med hårt skal. 
 
Verksamheten: Jag jobbar på BVC och tar över föräldragrupper från MVC. Vi 
arbetar också en manlig och en kvinnlig föräldraledare. Vi försöker att ta upp det 
här med bilbarnstolar i föräldragrupper. Vi träffar både förstagångs- och fler-
gångsföräldrar i våra grupper. Mammor och pappor är med. Vid ett tillfälle 
pratar vi faktiskt om bilbarnstolar. Annars pratar man ju barnsäkerhet ganska 
många gånger under detta år. Vi brukar i alla att pratat om det någon gång. 
 
Hur gamla är barnen då?  
Det är lite olika beroende på om det är dags att byta stol. Pappaledaren är 
väldigt aktiv. Han brukar plocka ut vad det finns för stolar och sådant. Jag har 
också förfrågningar från en pappa i går, när en pappa hade köpt en stol till sitt 
nyfödda barn och bältet inte räckte i Volvon för att sätta fast stolen med. Då hän-
visade jag till NTF. För det var ju väldigt komplicerat för honom. Så vi försöker 
att påvisa det här med bilbarnstolar. 
 
Jag måste bara fråga. De här föräldragrupperna ni har, där både en man och 
en kvinna informerar, är det ideellt eller är de anställda?  
Nej, de här papporna har egna jobb, men de är pappor och ersätts per timme. 
Fördelen är att pappor pratar på pappors språk. De är inte medicinskt utbildade.  
 

Sammanfattningsvis upplevdes det som mycket positivt att involvera papporna.  
Diskussionen kretsade en stund kring fördelen med att pappor engageras i att 

delta i föräldragruppen. I vissa fall är sammansättningen den samma under MVC-
tiden och BVC-tiden. Någon sade att det är ju under nästan ett helt år man träffas. 
 
 
F: Arbetsplats : BVC, egna barn i skolålder och tonåren.  
Egen erfarenhet: Jag har lite blandad erfarenhet. De två äldsta åkte i barn-
vagnsinsats. Sedan åkte de i någon brun stol som man om man väl fått dit den, 
aldrig fick bort. När vi fick det tredje barnet då var bilbarnstolarna mycket finare. 
Hem från BB hade vi en Maxi Cosi. Det var helt otroligt. Där satt han och det 
kändes så säkert. Det snöade ute och det var jättebra. När han hade vuxit ur den 
så fick han sitta bakåtvänd och sedan fick han sitta på storasystrarnas kuddar. 
Det kanske inte var det bästa, men så var det. 
 
Verksamheten: Jag säger som tidigare BVC-personal, det här med att prata om 
bilbarnstolar och barnsäkerhet i bil det är något som kommer bort. Det är så 
mycket som vi ska hinna med i föräldragrupperna. Men det blir säkert bättre efter 
det här. 
 
(Allmänt skratt!) 
Man känner sig så tjatig. Jag försöker att ta upp det här med barn i bil när 
barnen är 6–8 månader. Snart växer de ur de här stolarna och att du måste ut och 
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se dig om efter de nya. De frågar vart de ska gå. Ja då tar vi de här barnvagns-
affärerna. För några år sedan kunde man höra hur de satt och pratade och sade 
att ja nu är det extrapris på bensinmackar. Ja, inte vet jag vad det är för stolar 
men de kan man väl köpa om de är likadana som de i barnvagnsaffärerna. Jag 
funderar när vi pratar med unga föräldrar som inte har bil, de åker buss. De 
kanske inte bryr sig. De kanske har den första stolen, men hur gör de sen? De ska 
ju också ut och åka bil ibland, med taxi eller kompisar. De har säkert inte råd 
heller. Det kostar ju. 
 

Flera föll in i diskussionen. De var överens om att detta inte är något som 
prioriteras av de unga. 
 
Hur ser ni på de normer som gäller för socialbidrag? 
Man kan önska att farmor, farfar m.fl. kunde ge detta till sina barn i julklapp, 
istället för massa onödiga julklappar.  

 
En deltagare berättade om att de haft en familj som inte hade råd. De hade då 

sökt pengar från en fond. 
 
 
G. Arbetsplats: BB, egna barn och barnbarn. 
Egen erfarenhet: Vi var i England på besök. Alla barn i bussen satt och de vuxna 
stod. Detta kändes märkligt. Fy vad ouppfostrat tyckte vi, men sedan fick vi veta 
att så skulle det vara. Barnen var mer skyddade om de satt än om de stod i mitt-
gången. Det är viktigt att även titta på hur barnen åker i andra fordon. Om de 
står eller sitter.  
 
Verksamheten: På BB delar vi ut presentkorten och boken. Först kändes det 
jobbigt. O nej, ska vi hinna med ytterligare en sak? Men det har gått bra. Vi tar 
också upp det vid en allmän genomgång av amning, hygien och barnbeteende. 
Detta sker tre gånger per vecka och i grupp. Där tar vi upp om bilbarnstol. Vi tar 
upp det mycket därför att uppmana föräldrarna att inte använda bilstolen som 
babysitter. Det är tryggt idag.  

Något som jag ser mycket är oskyddade barn. Jag ser dagligen barn som inte 
är bältade eller sitter i utrustning. De står mellan sätena. Jag förstår inte, så 
mycket vet man ju att det är farligt. Att säga att jag ska bara åka 50 meter håller 
ej. 
 

En annan deltagare föreslog att det var dags för en ny kampanj om elefanter i 
baksätet. Det var länge sedan. Detta höll de samtliga med om.  
 
När de har vuxit ur Maxi Cosi skyddas de inte längre." 
 
Kan det ha att göra med att vi som har haft små barn har vuxit in i att de åker 
tryggt, det som blir sant för mig blir sant för alla andra.  
 
Jag hade en blivande pappa som arbetar på bilbesiktningen och han sade att det 
är skrämmande hur mycket föräldrar som kommer med barn i knät på bilen. Det 
händer ofta. Barnen sitter i förarens knä, med bältet om både den vuxne och 
barnet. De säger "det är ju bara en så kort bit". 
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Gruppen var helt överens om att detta var förskräckligt. 

 
Det är ju så himla mycket vi ska hinna att informera om, men det är som ni andra 
säger. Det kanske inte behövs så mycket utan boken och broschyren kan vara till-
räcklig. 
 
En sak som vi kanske inte har att göra med, men det är presentkortet till de som 
är för tidigt födda. Det fungerar inte med att presentkortet endast gäller för ett år. 
Varför ska present kortet vara för ett år? Det kanske är den andra stolen man vill 
använda presentkortet till, de kan ju till och med redan ha köpt en stol.  
Ett sätt kan vara att använda presentkortet för att få en redan befintlig stol 
granskad.  
 
Det är viktigt att vi inte lägger allt i händerna på föräldrarna. Det är föräldrar-
nas ansvar att ta hand om sitt barn. Det är viktig att man blir medveten om vad 
som ska tas hänsyn till. Det är viktigt att vi inte knyter föräldrarna för starkt till 
oss och bäddar in dem utan att man försöker att finna deras egen styrka och ge 
dem verktygen. Detta är jättesvårt. Det kan inte skada med en jättekampanj. 
Reklamen kan ske i samband med någon följetongsserie på TV. 
 

En av deltagarna framförde att det är fullt klart att diskussionen blir annorlunda 
när papporna är med. Det blir mer tekniskt. Gruppen enades om att det var bra. 
Papporna diskutera praktiska aspekter.  
 

Någon sade att de uppmanar föräldrarna att skaffa utrustningen i god tid och 
verkligen montera den och kontroller att bältena passar osv.  
 

En dotter till en av deltagarna hade skaffat extra remmar så att det var lätt att 
flytta utrustningen mellan bilar.  
 
AKTA Duo var enorm. Det är ju svårt att montera. 
 

Flera framförde att det är helt vansinnigt att inte alla stolar passar i alla bilar.  
 
Det är ju brottsligt. Varför gör man bilar där bältet är för kort? 
 

Diskussionen kom in på krockkuddar. 
Det är ju inte bara att koppla ur den, den kan fungera ändå. Att koppla ur den 
kostar massa pengar och att koppla in den sedan får man inte. Det är dyrare att 
köpa en bil utan krockkudde än med.  
 

(Övriga i församling suckade medhållande.) 
 
Presentkortet som de får, vad gäller för det? Gäller det bara för ett år på Maxi 
Cosi? 
Nej, det gäller inte den första stolen utan för stol två. Man vet att de använder 
Maxi Cosi, men sen är det klart. Alla som är nyförlösta får ett presentkort och den 
här boken.  
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Har ni läst boken? 
Det hade inte alla. Erfarenheterna var att föräldrarna var väldigt positiva till 
boken. Den var som en glad överraskning. Den är inte som ett A4 formulär med 
massa text. Personalen uppfattar den som trevlig, vänlig och lättläst. 
 
Det är en djungel så föräldrarna behöver stöd.  
 
Om man bara tittar i det här vi har fått så blir man alldeles virrig. Vilken stol ska 
man ta? 
 
Det kan inte vi råda föräldrarna om.  
 

(Flera höll med.) 
 
Det framgick av diskussionen att materialet inte fanns i alla väntrum. 
En deltagare framförde att hon upplevde att föräldrarna är väldigt duktiga på att 

gå in på internet och skaffa sig information. Det betonades av flera att föräldrarna 
var väldigt duktiga på att skaffa sig bra information.  

Det ifrågasattes om det alltid är bra information. Är informationen som föräld-
rarna har bra? Exempel på tvivelaktig information från den egna verksamheten 
diskuterades. 

En av deltagarna frågade de övriga om de hade filmen på BVC. Alla hade inte 
filmen, någon hade den. De hade beställt den i samband med att Rose-Marie var 
och informerade.  

Diskussioner fördes om var man kan köpa den och vad priset är. Det var flera 
som inte kände till detta. 
 
Får ni frågor från föräldrarna om bakåtvänt åkande och illamående? 
Detta var inget som var vanligt förekommande. Någon hade hört en förälder 
kommentera detta problem. 
 
Jag kan tänka mig att det är svårt att motivera föräldrarna att ha barnen som 
rekommenderat till de är 10–12 år. Anledningen är att barnen inte vill det. Det är 
ett slags vuxen-bit.  
 

(Flera höll med.) 
 
Barnen vill inte sitta som en "bäbis". Det är ungefär som det här med cykelhjälm. 
I vissa åldrar vill man inte ha det. För då betraktas man som liten och barnslig. 
 
Barnen nu är ganska duktiga, åtminstone tills de går i sexan. 
 

En deltagare undrade över hur föräldrarnas bältesanvändning var.  
 

Om inte föräldrarna använder bälte så gör ju inte barnen det heller.  
 

Hon upplevde att det är många som åker utan bälte. 
 
Det var ju diskussion om bältesanvändning när det kom. Jag vet ingen som har 
blivit skadad av bältet.  
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En deltagare berättade om en gravid kvinna som hade voltat med bilen, men 

klarat sig tack vare bältet. 
 
Har ni sett barn som skadats i bilolyckor? 
Det var ingen som direkt träffat sådana barn. Däremot hade man hört talas om att 
barn klarat sig, tack vare bältet. Exempel gavs på sådant de hade hört.  
 

(En dyster stämning bredde ut sig.) 
 

Frågan kom in på om ett höftbälte i mitten bak verkligen är säkert.  
Någon framförde att det är ju den säkraste platsen i bilen och flera ifrågasatt 

varför inte detta var bättre genomtänkt. 
Ytterligare tekniska aspekter diskuterades. Frågor kom upp om integrerade 

skydd i bilar är godkända. Som exempel nämndes Volvo. Församlingen hade 
inget entydigt svar på frågan. 
 
 Diskussionen fördes in på att det kan vara viktigt att tänka på att de skydd som 
man köper ska gå att använda även när barnet får syskon. 
Hur ska man kunna lita på att de skydd som är idag? 
 
Man kan inte spara till nästa barn. Nästa barn ska väl ha det som är aktuellt då. 
Det vore en fördel om man kan ta fram en stol som inte är lyxig utan funktionell 
och billig. Det ska finnas bäst före datum. Det vore bra med ett system som 
liknade det som Folksam hade, så man kunde byta stol. 
 
Det är otäckt för det går mode i stolarna. Det kostar. Det ska gå i rätt färger etc. 
 

Jämförelser gjordes med barnvagnsmodet. 
 
Har man råd att köpa en vagn för 6000 kronor kan man väl köpa en bilbarnstol.  
 

Frågan kom upp om vad en stol faktiskt kostar. Ingen hade en klar siffra, men 
man antog att kostnaden låg runt 1000–2000 kronor. 
 
Hur är det med invandrargruppen? Är deras situation annorlunda, frågar de 
efter andra saker, finns det ett större behov av att informera dem. 
Det är inte mycket invandrare här.  
 

De få invandrare som finns upplevdes inte ha särskilda behov. Det som 
framkom var att man behöver lägga krutet på andra saker. Det känns inte rätt.  
 
Vem hänvisar man till (0200-numret). Eller försöker ni själva att svara på 
frågor? 
Barnvagnsaffärer eller AKTA. Nog hänvisar man hellre än att svara själv. 
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Vad tycker ni om den information som ni har fått utav Rose-Marie? Har den 
varit ett stöd. 
Rose-Marie har varit och visat stolarna en timme. Pärmen skickade hon sedan. I 
början av året hade vi kontakt. Brevet2 hade inte delats ut de tre första månader-
na eftersom det inte var klart då. Vi fick en förfrågan om vi kunde dela ut till de 
som fått barn då.  
 
Men det var väl i fjol. Ja, visst ja! 
 
Vi har bara kontakt när pressen har varit hit och när hon kommer och lämnar 
checker och sådant.  
 
Har hon haft någon informationsstund på BB och så? 
Nej! 
 
Visst det borde vara bra om det kom hit någon gång vartannat år.  
 

Övriga höll med. En fördel som sågs var att hon då kunde se över materialet, 
man behöver en tankeställare. En deltagare framförde att hon tyckte det var synd 
att det inte fanns bilder på de utrustningar som fanns beskrivna på papperet. Jag 
vet inte hur det där ser ut. 
 
Det var endast 5–6 stolar som Rose-Marie hade med.  
 
Måste alla stolarna på listan behövde vara med.  
 

Någon svarade att det var ju alla godkända stolar som fanns på listan, och att 
det därför var bra om de var med. Det var flera som ville att listan skulle 
kompletteras med en bild. Det ifrågasattes om förteckningen verkligen var till 
föräldrarna. 
 

En deltagare tyckte att det var bra information som de fått. Det ställde sig dock 
tveksamma till om föräldrarna skulle ha tid att läsa allt i väntrummet. 
 

En fråga som kom upp var taxibilar och bilbarnstol. 
 
När föräldrarna har frågat om de har bilbarnstol så har de knappt plockat fram 
dem. Vi har mycket problem med detta när vi har sjuktransporter. Taxi har inte 
stolar etc. Numera är det dock inte så många som åker taxi hem från BB.  
 

Många höll med om att taxi inte är samarbetsvilliga. De tar inte fram 
utrustningen, inte ens när föräldrarna ber om det. 
 

Någon hade sett på TV att man hade kontrollerat taxibolagen. 
 

                                                 
2 I praktiken var det inte ett brev utan boken "Tänk på mej" som inte var färdig när projektet 
startade. Denna blev färdig tre månader senare. 
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Undersökningen innebar att man hade ringt runt och beställt taxi med bilbarnstol 
och sedan kontrollerat om de som kom hade det. Det var många som inte hade 
bilbarnstol med sig, trots att man hade lovat det. 
 

Deltagarna enades om att det nog var Rose-Mari som ringt runt. Det slutade 
med att Taxibolagen hade lovat att bättra sig.  
 
Att damma av dem och ha dem mer lätt tillgängliga. De försvarade sig med att de 
inte kunde ha utrusningen i bilen för jämnan för att de tog för stor plats. Hur som 
helst så lät det bara som en massa undanflykter.  
 
Pratar ni något om krockkuddar med föräldrar? 
Ja, vi brukar tänka på att säga: tänk på att ni inte har babyn där fram om ni har 
krockkuddar på passagerarsidan. De brukar veta det när de kommer till oss. 
 

En annan aspekt som togs upp var krockkuddar och gravida. En deltagare hade 
egen erfarenhet av ny leasing bil. 
 
I instruktionen stod det att små barn, varken på kudde eller stol och inte heller om 
man är under 140 cm, men det måste ju gälla om man under graviditet också. Är 
man inte under 140 cm om man är gravid? 
 
Vad händer om man kör bilen med krockkudde och är gravid. 
 
Några hade läst att man inte skulle köra bil under den sista tiden under gravidite-
ten. Exempel gavs på kvinnor som kört till BB för att mannen var så nervös.  
 
Har ni fått information om vilka skador som kan bli på barnen om de sitter fel? 
 

Detta var inte något som deltagarna hade någon uppfattning om först. De som 
hade sett filmen upplevde att de fått information om framförallt nackskador och 
huvudets storlek och bältets placering ner över låren. De som inte hade sett filmen 
uppmanades att se den av de som hade sett den. Förslag kom fram på att ha en TV 
i väntrummet och där visa filmen. 
 

Någonstans hade man filmer om massage i samband med att mammorna 
ammade, man kunde ju ha denna film då. Åsikterna var olika beträffande om detta 
var bra, just i samband med amningen.  
 

Diskussionen föll in på att det var skrämmande att TV alltid stod på hos de 
flesta. Detta hade uppmärksammats av de flesta som gjort hembesök. Det 
ifrågasattes hur föräldrarna orkar ha televisionen på. Församlingen var rörande 
överens om att detta var negativt. Exempel gavs på föräldrar som tyckte det var 
bra att de fick hembesök, så kunde de titta på TV.  
 

(Fniss i gruppen) 
 

På ett BB hade man diskuterat om alla skulle ha tv på rummet. 
 
Dagens unga är vana att ha det så, de tyckte att det var ok..  
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Någon ifrågasatte om man måste acceptera vad dagens unga tycker. 

 
Vi är ju mogna vuxna människor. Ja, men alla frågar efter TV och på förbesök på 
BB säger föräldrarna. Oh titta, där är TV:n! 
 
Är det på TV vi ska skicka ut reklam?  
Det var många som tyckte det.  
 
Det är svårt att nå föräldrarna på BB. Första dygnet är de jätte trötta och ska 
vila, och de ska de. Sedan sover de på förmiddagarna och pratar i telefon eller 
har besök på eftermiddagarna. Och så har de tv på rummet och så åker de hem på 
tredjedagen. När ska vi komma in med bilbarnstolen???  
 

(Fniss i församlingen.) 
 
Det är ju så, de ska ju ha lugn och ro på BB. 
 
Ni som arbetar på BB och BVC. Har ni någon checklista för vad ni ska gå 
igenom?  
 

De flesta hade det, åtminstone vad som gäller under föräldrar utbildningen och 
under hembesöket. 
 
Hinner ni med att ta upp barn i bil? 
Ja, det handlar om prioritering. Det är ju vad vi anser är viktigt. Ibland kan man 
tycka att vissa saker behöver tas upp flera gånger.  
 
Ibland kan man ha sagt saker flera gånger, vi har pratat om massor av olika 
saker, men sedan kommer de här ungdomarna och frågar, men nu då? 
 
Hur mycket ska man klämma in och när? 
Vi måste börja med att få dem att tro på sig själva och ta ansvar för sig själva 
innan de blir gravida.  
 
Mycket av det här måste in mycket tidigare. Det måste diskuteras redan när de är 
små. Man önskar att hela samhället var likadant. Det är olika, vissa släpper inte 
taget om barnen och vissa tillåter vad som helst. 
 

Någon introducerade idén att göra det möjligt för alla föräldrar och därmed 
barn att vara hemma de tre första åren med sina barn.  
 
Att kunna gör det ekonomiskt möjligt. Det är inte skolan som ska uppfostra våra 
barn det är föräldrarna, med hjälp av skolan. Föräldrarna måste lägga grunden. 
Problemet är att föräldrarna inte vet hur de ska uppfostra sina barn.  

 
Där kan vi ju fortfarande ge dem stöd.  

 
De har ju inte ens tid att vara gravida idag. De bara rusar förbi och plötsligt så 
står de utanför BB och javisst ja vi ska ju ha barn också. De har inte ens tid att 
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vara småbarnsföräldrar. De grejar till att någon tar hand om barnet. Det går bra 
till dess att de är 8–10 månader, sedan blir det svårare.  
 
Detta har blivit mycket värre de senaste två åren. Man måste tillbaka till jobbet. 
Förr ville man vara hemma 1,5 år. Nu vill man tillbaka så fort som möjligt. Ibland 
arbetar man även under tiden. Det är den pressade ekonomin som styr och det 
innebär att det inte finns någon valfrihet.  
 
Jag tror att föräldrarna skulle vara hemma om man kunde vara hemma i tre år. 
Det gäller att få in lugn och ro i familjen. Då hinner man också tänka på det här 
med bilbarnstol vilken sort.  
 
Man hinner till och med att stanna på varje parkering om barnet inte tänker finna 
sig i att sitta i stolen. 
 
Det rusas, det jäktas. Många tror att vi har ett evigt liv. Man måste stanna upp 
och de flesta tror att det inte drabbar mig. Hela tiden tror man att jag klarar mig 
alltid.  
 
Samtidigt som folk tror att de är supermänniskor som ingen kan vara utan. 
 
Visst är det bra att pappan är hemma, men mammorna trixar. Då tar han vid och 
då kan jag gå och jobba. De trixar hela tiden. Mammorna mår inte bra.  
 

Flera instämde i detta. 
 
Det kanske blir bättre nu när folk inte är tvingade att gå tillbaka, exempel från 
sjukvården redovisades. Till och med arbetsgivare ordnar barnomsorg åt perso-
nalen så att de kan komma tillbaka och arbeta. Trots att personalen kanske inte 
vill. 
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Känner ni till NTF sedan tidigare? 
 

Det var ingen som hört talas om NTF tidigare. 
 
Var inte den gamla filmen vi hade om bilbarnstolar därifrån. 
 
Är det inte så med bilbarnstolar som med allt annat att det är de som är motive-
rade och ytterst intresserade av sina barn som söker information. De här föräld-
rarna som inte har tid av en eller annan anledning eller inte har ork det är de som 
blir utan. Därför är det bra med information och att vi driver på från BVC. Då får 
de åtminstone lite grann utav det som de annars kanske inte söker själva. 
 
Det gäller de här barnen som är passiva rökare. Det är en klass fråga. 
 

De flesta instämde.  
 
Hur ska man kunna övertala föräldrarna att använda bilbarnstol när de inte ens 
kan tänka sig att sluta röka? 
 
Om man tittar på hur bilen ser ut och undrar hur bilen kan gå igenom besikt-
ningen. Det är ju också en aspekt att beakta.  
 

Ett exempel berättades: En som lånade ut sin bil med körförbud till en pappa 
som skulle hämta sin nyförlösta fru. 
 
OK, om man inte har ork att sluta röka och ordna bilbarnstol bara man älskar sitt 
barn.  
 

Ett exempel berättades om en fantastisk kvinna som fått barn. 
 
Hon hade ingenting. Vi samlade ihop saker till henne. Hon var fantastisk, en 
otroligt fin mamma. Hennes lycka var att amningen fungerade så bra. 
 
Det var som Josef och Maria. Hon var 20 år. Det var ingen bilbarnstol när de 
kom och vägde. Tala om barnsäkerhet. 
 
Har föräldrarna synpunkter på broschyren om barn i bil? 
 

Ingen hade någon uppfattning om föräldrarnas synpunkter. Broschyren fanns 
ute i vissa av väntrummen. 
 
Hur är föräldrarnas respons på materialet? 
 

De medverkande hade svårt att svara eftersom de haft broschyren så kort tid. 
Det som framkom var nackdelen att presentkortet endast gäller ett år, vilket gör 
det svårt för de föräldrar med prematurer. Många föräldrar är positiva till boken. 
Vid hembesök har man ofta sett boken ligga framme.  
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3.2  Fokusering under diskussionen 
Vi har valt att diskutera resultaten utifrån följande sex olika perspektiv: 
• Kontakt med föräldrarna 
• Informationen från DTF 
• Hur ska man informera om barns säkerhet i bil?  
• Utrustning 
• Föräldrarnas agerande 
• Att använda utrustningen 
 
Kontakt med föräldrarna 
Vilka är det som informerar föräldrarna? Flera av de som medverkade sade att 
detta var något som de hittills hade försummat eller att det hade fallit bort. Det var 
framför allt personalen på BB som framförde detta, men även av de från MVC 
och BB. Gruppen pratade en hel del om pappornas medverkan. Det upplevdes 
som mycket positivt att det var en man och en kvinna som höll i föräldra-
grupperna. Mannen (en timbetald pappa) pratade med papporna och kvinnan (en 
anställd sköterska) pratade med mammorna. Gruppen betonade pappornas viktiga 
roll. Papporna bidrog till att väcka frågor om barns säkerhet i bil och de upplevdes 
som mer tekniskt intresserade. Gruppen såg mycket positivt på detta. Uttryck som 
förstärkte pappornas roll i sammanhanget var "Papporna kan inte amma, men de 
kan fixa det här", "Så visar männen sin kärlek, de går ut och lagar bilen…….".  

Information om barns säkerhet i bil är en form av färskvara. Exempel på hur 
man gjord förr diskuterades.  

Gruppen reflekterade över att den skyddsutrustning som de själva hade använt 
till sina barn och som på den tiden var det säkraste, inte alls ser ut som skydds-
utrustningen gör idag. 

Ett förslag var att skydd som skaffas endast ska användas till ett barn och att ett 
bäst före datum borde finnas. Datumet ska inte i första hand vara avsett att spegla 
hållbarheten i materialet utan snarare ett sätt att betona att skyddsutrustningarna 
hela tiden utvecklas och förbättras och därför bör man skaffa nya till de "nya" 
barnet. Diskussionen fokuserade framförallt på tekniska aspekter t.ex. skydd 
gjorda i frigolit kontra hårdplast, nät i barnvagnsinsatsen osv.  
 
Informationen från DTF 
Den del av diskussionen som handlade om DTFs information fokuserade mycket 
på presentkortet och filmen "Barns säkerhet i bil".  

Gruppen pratade en del om presentkortets nackdelar och dess giltighetstid. I 
dagsläget gäller kortet ett år från födseln. Detta var ett problem för föräldrar som 
hade barn som var för tidigt födda. Vidare önskade man att föräldrarna skulle vara 
friare när det gällde vilken utrustning man kunde köpa för presentkortet. Del-
tagarna betonade att så som systemet fungerar i dag är det viktigt att man är ute i 
god tid. 

Alla hade tyvärr inte sett filmen. Alla hade inte heller tillgång till filmen. En 
längre diskussion fördes om hur man kan få tag i filmen och till vilket pris. 

De som sett filmen tyckte att den var mycket bra och användbar. Flera upp-
levde den dock som otäck.  

Gruppen berörde även bälte för gravida. Detta var något som de tyckte var 
löjligt och dyrt. Alla var dock överens om att man ska använda bilbälte. Krock-
kudde i kombination med graviditet var en fråga som man såg allvarligt på. 
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Boken "Tänk på Mej" var bra. Detta var något som både de själva och föräld-
rarna tyckte. Alla hade dock inte tittat i den.  

Det pratades en del om "Gula pärmen". Det rådde osäkerhet om hur pärmen var 
avsedd att användas. Några hade den i väntrummet, men inte alla. Det står på 
pärmen att den vänder sig till dig som förälder. Detta var något som gruppen 
ifrågasatte. Vidare efterlystes bilder på utrustningarna som finns presenterade i 
pärmen. 
 
Hur ska man informera om barns säkerhet i bil?  
Gruppen diskuterade en hel del omkring hur man ska informera föräldrar om 
barns säkerhet i bil. Flera av deltagarna såg som sin uppgift att ge föräldrarna 
styrka att ta ansvar själva. Detta gäller hela föräldrarollen inte bara barns skydd i 
bil. Flera ansåg att det är viktigt att ge föräldrarna en "ahakänsla” och att arbeta 
med att stärka föräldrarna. Någon sade "Det är så mycket vi ska ge dem… det 
viktiga är att vi ger dem verktygen." Detta uttryck sammanfattar väl den inställ-
ningen som gruppen hade till hur man ska hjälpa föräldrarna. 

Diskussionen fokuserade en del på sådant som de tyckte skulle vara bra t.ex. 
kampanjer. TV upplevdes av flera som det optimala mediet för informations-
spridning. Samtidigt betonades att det ses på TV i tid och otid.  

En viktigt fråga är hur man ska kunna motivera alla att skydda barnen enligt de 
rekommendationer som finns. Någon sade "Våra barn åker säkrast i världen så det 
kan ju i vissas ögon se oväsentligt ut. Det beror på vad man jämför med”. 

Flera i gruppen poängterade att föräldrarna är så duktiga att söka efter infor-
mation via t.ex. Internet. Detta gällde i synnerhet de pappor som var engagerade i 
arbetet med föräldragrupperna. 

Ett problem som diskuterades var taxiföretagens nonchalans när det gäller att 
erbjuda bilbarnstolar.  

Ett intressant exempel som nämndes var vad en läkare vid en av vård-
centralerna i Dalarna sagt för att lugna en förälder som var orolig över att 
vaccinera sitt barn. Läkaren hade frågat föräldern om de lät barnet åka bil. När 
föräldern svarat ja så sade läkaren att bilåkning var mycket farligare. Gruppen var 
positiva till läkarens uttalande. 
 
Utrustning 
En hel del av diskussionen handlade om höftbälten, dubbelkuddar, om vems 
kuddar som är godkända, underförankringar, att bältet inte når runt stolen, om 
krockkuddar går att koppla ur.  

Krockkuddar diskuterades i ett tidigt skede. Gruppen ansåg att föräldrarna 
visste att man inte skulle ha barnen bakåtvända fram om det fanns krockkudde. 
Osäkerhet rådde däremot när det gällde rekommendationerna för att få åka 
framåtvända på en plats med krockkudde.  

Vidare diskuterades vad som gäller för gravida när det finns krockkudde. 
Gruppen pratade en del om vad som stod i fordonens instruktionsböcker om barn i 
bil i allmänhet och om krockkudde i synnerhet. Uppgifterna i denna fråga 
varierade.  

Rekonditionering av utrustning var något som kom upp. Gruppen var kritisk till 
detta och undrade hur det gick till att testa bälten. 
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Föräldrarnas agerande 
Gruppen pratade med förvåning om slarvet som man ser bland föräldrarna. Detta 
var något som inledde diskussionen, men även avslutade den. Flera exempel på 
barn som ej var fastspända berättades. Det ifrågasattes hur föräldrar trots kam-
panjer som "elefanter i baksätet" kan låta barnen åka obältade.  

Vi kan notera att diskussionen i detta fall inte fokuserade på användning utav 
skyddsutrustning utan endast på användning av bälte.  

En stor del av diskussionen fokuserade på vilken orsaken kan vara till varför 
barnen inte har tillgång till rekommenderad skyddsutrustning och varför de inte 
använder bälte. En orsak som denna grupp förde fram var föräldrarnas dåliga 
ekonomi. Detta är inte något som framkommit i tidigare studier.  

Några ansåg att unga inte har råd. Någon föreslog att mor- eller farföräldrar 
borde kunna köpa bilbarnstol istället för onödiga leksaker. Det var dock inte helt 
uteslutet att det var så att föräldrarna prioriterade annat än att köpa skydds-
utrustning för barnet i bilen. De har, enligt gruppen, t.ex. råd att köpa en barnvagn 
för 6000 kronor. 

Diskussionen handlade om att det kan skönjas att vissa grupper av föräldrar i 
större utsträckning än andra grupper avstår från att skydda barnen när de åker bil, 
Någon nämnde som exempel att hur ska man kunna motivera rökande mammor 
att skydda sina barn i bilen när man inte kan få dem att sluta röka trots att alla vet 
att det är skadligt för barnet. 

Tidsbristen hos föräldrarna skapar nya problem. Flera i gruppen upplevde att 
föräldrarna knappt hinner vara gravida, hur ska de då kunna hinna skaffa informa-
tion och köpa utrustning. Denna tidsbrist har märkbart ökat de två senaste åren. 
Det finns anledning att tro att detta kan leda till en ökande felanvändning. 

I diskussionen berättades om en nyförlöst kvinna som tillfälligt var i Sverige 
för att arbeta. Stora orosmoln fanns omkring kvinnan både vad gällde hennes när-
stående, hennes ekonomi och framtidutsikter. Kvinnan var dock otroligt glad över 
sitt barn och gruppen var helt överens om att denna kvinna var en otroligt lycklig 
och perfekt mor. Det som framkom var att det i detta fall fanns en massa andra 
"viktigare" saker som skulle fungera. Bilbarnstol var i detta sammanhang en utopi. 
Det viktigaste för samtliga och i synnerhet för den nyblivna mamman var att 
amningen fungerade. 

Gruppen pratade mycket om föräldrarnas utbredda TV-tittande. Gruppen 
ifrågasatte hur det kom sig att TV:n har blivit så central i familjerna. Den står 
alltid på.  
 
Att använda utrustningen 
En del av diskussionen fokuserade på hur man ska få barnen att använda skydds-
utrustningen. Man ansåg att det var viktigt att sätta gränser även om barnen inte 
ville använda. Sett ur barnens perspektiv är det enligt några i gruppen en vuxenrit 
att slippa använda utrustning.  

Diskussionen handlade en del om de familjer som har särskilda behov av 
fordon och utrymme t.ex. familjer med fler än tre barn. Frågor som kom upp var: 
När behöver familjerna byta från en kombi till en familjebuss? och hur man ska 
göra för att få plats med fler än två barn som åker bakåtvända? 
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3.3  Resultat av enkätstudien 
Resultatredovisningen har delats in efter följande frågekategorier: 
• Personalens kontakt med föräldrarna och barnen 
• Information från personalen till föräldrarna 
• Informationen från Dalarnas trafiksäkerhetsförbund till personalen 
• Informationsmaterialet 
• Föräldrarnas behov och önskemål om information 
• Personalens behov och önskemål om information 
• Personalens syn på föräldrarnas agerande  
 
Personalens kontakt med föräldrarna och barnen  
Några av de grundläggande frågorna syftar till att ta reda på var och i vilken om-
fattning personalen träffar föräldrarna.  
 
Fråga 1 och 2 
Det var 178 personer som besvarade enkäten. Av dessa var det bara en person 
som inte angav arbetsplats. I tabell 1 presenteras var de svarande arbetar. 
 
Tabell 1 Antal personer som angivit respektive arbetsplats. 
 
Arbetsplats Angivit denna 

arbetsplats  
Angivit 

annat/inget svar 
MVC 45 3 
BB 40 – 
BVC 92 7 
Totalt 177 10 
 

Det kan noteras att drygt halva utskicket gick till BVC-personal. Av de som 
besvarade enkäten var det 98 % som hade befattningen barnmorska eller 
distriktssköterska. Övriga var barnsköterska eller undersköterska. 
 
Fråga 3 
Det är av intresse att veta hur gamla barnen är när personalen träffar barnens för-
äldrar. Personalen fick därför besvara frågan: Hur gamla är barnen när du träffar 
föräldrarna? Fler än ett av de åtta olika svarsalternativ kunde anges: 
 

Ofödda 
 

Nyfödda 
 

1–6 
mån 

7–12 
mån 

1–2 
år 

3–4 
år 

5–6 
år 

7–10 
år 

Antal:65 173 107 94 94 93 93 13 

 
Svaren visar att 65 av de som besvarade enkäten träffar föräldrarna innan 

barnen är födda, dvs. vid den tidpunkt då det normalt är dags att skaffa baby-
skydd. Ungefär 107 av personalen (ca 60 %) träffar föräldrarna då det normalt är 
dags att börja fundera över vilken utrustning man ska ha då babyskyddet ska bytas 
till en bakåtvänd bilbarnstol. En stor del av personalen träffar föräldrarna flera 
gånger. 

Drygt 40 % träffar barnen från det att de är nyfödda tills dess att de är 5–6 år. 
Cirka 2 % träffar barnen någon gång under samtliga utvalda åldersperioder. Cirka 
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7 % av personalen träffar föräldrarna när barnen är 7–10 år och de har då träffat 
dem vid minst ett tidigare tillfälle.  
 
Fråga 4 
I tabell 2 presenteras hur många personer som angett att de träffar barn i 
respektive åldersgrupp och informerar om barns säkerhet i bil. Notera att tabellen 
för varje rad bara omfattar de som uppgett att de träffar barnen i just denna ålder. I 
alternativet "ingen gång" finns därför endast personal med som faktiskt träffar 
barnen och därmed har en möjlighet att informera föräldrarna. 
 
Tabell 2  Antal personer som angett respektive svarsalternativ på frågan hur 

ofta de informerar föräldrar om barns säkerhet i bil, av de som 
uppgett att de träffar barnen i respektive åldersgrupp. 

Informerar: Ingen 
gång 

1 gång 2 ggr 
 

3 ggr 
 

4 ggr 
  

5 ggr 
 

6 ggr 
eller fler 

Ofödda 17 32 10    1 

Nyfödda 32 121  1   1 

1–6 mån 20 55 3 4    

7–12 mån 10 58 7 2    

1–2 år 22 43 2     

3–4 år 17 58      

5–6 år 30 24      

7–10 år 6 1      
 

Tabellen visar att föräldrar till nyfödda barn är den grupp som störst andel av 
personalen uppgett att de informerar minst en gång. Vi kan notera att det är 
väldigt få (7 personer) som överhuvudtaget träffar föräldrar till barn i åldern 7–10 
år och av dessa är det bara en som uppgett att man informerar 7–9-åringarna om 
barns säkerhet i bil.  

Det är även intressant att speciellt studera andelen som inte vid något tillfälle 
informerar om barns säkerhet i bil. Detta särredovisas i tabell 3.  
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Tabell 3 Andel personal som inte informerar om barns säkerhet i bil trots att 
de träffar föräldrarna, uppdelat efter barnens ålder. 

Åldersgrupp Ingen information

Ofödda 28 % 

Nyfödda 21 % 

1–6 mån 24 % 

7–12 mån 13 % 

1–2 år 33 % 

3–4 år 23 % 

5–6 år 56 % 

7–10 år 86 % 
 

Bland den personal som träffar barn i åldern 7–12 månader var det 13 % som 
inte informerade om barns säkerhet i bil. Av de som träffade föräldrar med barn i 
åldern 1–2 år var det 33 % som inte informerade om barns säkerhet i bil. Bland 
personalen som träffade barn i åldern 3–4 år var motsvarande andel 23 %. Bland 
de som träffar föräldrar till ofödda eller nyfödda var det ungefär var fjärde som 
inte informerar om barns säkerhet i bil. I figur 1 redovisas resultatet från tabell 2. 
De som informerar föräldrarna 3 gånger eller fler har slagits ihop till en grupp. 
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Figur 1 Omfattningen av personalens information om barns säkerhet i bil, 

uppdelat efter barnens ålder. 
 

Figuren visar att i nästan varje åldersgrupp är det vanligast att föräldrarna 
informeras en gång. Undantag är föräldrar till barn i åldern 7–10 år som oftast inte 
får någon information. 



 

30 VTI notat 32-2001 

 
Information från personalen till föräldrarna 
Fråga 5 
Det är av intresse att få kunskap om i vilket sammanhang personalen träffar för-
äldrarna. Därför bad vi dem besvara frågan: ”I vilket/vilka sammanhang träffar du 
föräldrarna till varje barn?”, se tabell 4.  
 
Tabell 4 I vilket sammanhang personalen träffar föräldrarna. Värden i tabellen 

är antal och procent. 
Sammanhang Antal Andel 

Enskilt  58 33 % 

Mammagrupp 1 0,6 % 

Pappagrupp – – 

Blandad föräldragrupp 4 2 % 

Enskilt och mammagrupp 9 5 % 

Enskilt och blandad föräldragrupp 100 56 % 

Mammagrupp och blandad föräldragrupp 1 0,6 % 

Enskilt, mammagrupp och föräldragrupp 4 2 % 

Enskilt, mammagrupp, pappagrupp och föräldragrupp 1 0,6 % 

Totalt  178 100 % 

 
Tabellen visar att det vanligaste var att personalen träffade föräldrarna både 

enskilt och i en blandad föräldragrupp. Cirka 33 % av personalen träffade enbart 
föräldrarna enskilt. Endast 1 % angav att man träffade mammagrupper. 

 
Fråga 6, 7 och 8 
En checklista kan vara ett gott hjälpmedel för att komma ihåg vad man ska ta upp 
i samband med en genomgång med föräldrar. Vi ställde därför följande fråga: 

Har du någon checklista för vad som ska tas upp när du träffar föräldrarna?  
Cirka 47 % av de tillfrågade hade en checklista. Drygt 50 % hade ingen check-
lista. Av de som hade checklista var det drygt 60 % som hade barns säkerhet i bil 
med på listan, 35 % hade inte med det och övriga svarade ”vet ej”. Av de som 
hade checklista där barns säkerhet i bil fanns med var det 2 % som inte informe-
rade om barns säkerhet i bil. Av de som inte hade med den punkten på  check-
listan var det däremot så många som var tredje som inte informerade om barns 
säkerhet i bil. Skillnaden gällde framför allt de som arbetar på MVC och BB. 

Oavsett checklista eller inte så var vi intresserade av hur många som informerar 
om barns säkerhet i bil. Det visade sig att av de som besvarade frågan (166 
personer) var det 82 % som informerade och 18 % som inte informerade om barns 
säkerhet i bil. 
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Information från Dalarnas trafiksäkerhetsförbund till personalen 
Fråga 9 
Enkäten har sänts ut till de som arbetar med föräldrakontakter på MVC, BB 
och/eller BVC i Dalarna. Det är av intresse att veta hur många av dessa som er-
hållit utbildning av DTF. I tabell 4 redovisas hur många som erhållit information, 
uppdelat på var man arbetar. 
 
Tabell 4 Antal som erhållit information vid MVC, BB och BVC. 

Erhållit information från DTF MVC BB BVC Totalt 
Ja  29 5 52 86 
Nej 13 34 39 86 
Vet ej/Kommer inte ihåg 3 1 1 5 
Totalt 45 40 92 177 

 
Tabellen visar att knappt hälften av de svarande (86 av 177) uppger att de 

erhållit information från DTF. Vid BVC återfinns flest antal personer som erhållit 
information från DTF. Det var ca 67 % av personalen på MVC, ca 12 % av 
personalen på BB och ca 56 % av personalen på BVC som erhållit information. 

Av de som erhållit information var det 18 personer som fick den år 1999, 50 
personer fick information år 2000 och ytterligare några hade fått information år 
2001. Det var 11 personer som inte mindes när de hade fått informationen.  

 
Fråga 10 
För att få en uppfattning om hur informationen uppfattats av de som deltagit 
ställde vi följande fråga: "Ange för följande innehåll i informationen om inne-
hållet ingick och i så fall hur dåligt eller bra innehållet var (med tanke på hur du 
kan använda dig av det i din verksamhet).". Denna fråga skulle enligt instruk-
tionen endast besvaras av de 86 som deltagit i information från DTF. De som inte 
deltagit ombads hoppa över frågan.  

Den information som man skulle ta ställning till om den var dålig eller bra var 
följande: 

 

A.  Rekommenderad skyddsanordning beroende på barnets ålder/vikt/längd 

B.  Information om att barnen bör åka bakåtvända tills de är minst 4 år 

C.  Lagar och bestämmelser som gäller barn i bil 

D.  Motiv till varför det är viktigt att skydda barnen 

E.  Information om E- och T-godkännanden 

F.  Information om risken med att placera barn där det finns krockkudde 

G.  Demonstration av utrustning 

H.  Demonstration av korrekt montering 

I.   Information omkorrekt bältesplacering på barnet 

J.  Information om magbälte eller placering av bälte vid graviditet 

K.  Information om den ”Gula pärmen” 

L.  Information ombroschyren "Barn i bil" 
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M. Information omboken "Tänk på mej" 

N.  Information om presentkortet 

O.  Information om videofilmen "Barn i bil" 
 
I figur 2 presenteras dels hur all personal som deltagit i informationen upp-

fattade innehållet, dels hur personalen vid MVC och BVC uppfattat informa-
tionen. Anledningen till att BB inte särredovisas är att antalet personer på BB som 
erhållit information var så få. 
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Figur 2 Värdering av innehållet i DTFs informationsdag, uppdelat beroende 

på var man arbetar. 
 

I figuren kan vi notera att personalen i genomsnitt gett innehållet betyget 3,5. 
Medelvärdet för svaren på var och en av frågorna ligger mellan 3,2 och 3,7. 
Majoriteten av frågorna har ett medelvärde på 3,6. Detta får anses som ett mycket 
gott betyg för informationen.  

På vissa av frågorna kan dock noteras en större spridning i resultaten, men 
också en högre andel som är osäkra på om informationen har ingått. De frågor 
som flest personer svarade "vet ej" på var framförallt de som handlade om infor-
mation om lagar och bestämmelser, E- och T-godkännanden, demonstration av 
montering, korrekt bältesplacering, magbälte/graviditetsbälte, Boken "Tänk på 
mej", presentkortet samt videofilmen "Barn i bil". Även den största spridningen  
återfanns bland dessa frågor. 
 
Informationsmaterialet 
Fråga 11 och 12 
Personalen fick ange vilket material de har tillgång till. Svaren för de olika mate-
rialen framgår under respektive rubrik nedan. 
  
Broschyren ”Barn i bil” 
I figur 3 visas hur många personer på MVC, BB respektive BVC som har tillgång 
till broschyren ”Barn i bil”. 
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Figur 3 Antalet personer på respektive arbetsplats som har tillgång till 

broschyren ”Barn i bil”. 
 

Av figuren framgår att personalen på BVC i stor utsträckning har tillgång till 
broschyren ”Barn i bil” (73 av 87 personer). På MVC har ungefär två tredjedelar 
av personalen tillgång till broschyren (28 av 41 personer). På BB har knappt var 
femte tillgång till broschyren (5 av de 23 personer som besvarade frågan). Totalt 
är det 106 personer som svarat att de har tillgång till broschyren. Det bör noteras 
att broschyren inte har delats ut på MVC.  

I figur 4 visas personalens åsikt om broschyren på en fyragradig skala, från 1 
(=Dåligt) till 4 (=Bra). Resultatet har delats upp efter typ av arbetsplats. Vi har i 
följande redovisningar valt att inkludera alla som talat om vad de anser om mate-
rialet, oavsett om de har tillgång till det eller inte.  
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Figur 4 Personalens åsikt om broschyren ”Barn i bil".  Resultatet är uppdelat 

efter antalet personer som svarat på respektive arbetsplats 
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Av figuren framgår att personalen på MVC har en varierad uppfattning om 
broschyren, dock med en övervikt åt det positiva hållet. Även här bör påpekas att 
broschyren ej delats ut till MVC. Personalen på BB var ganska negativa till 
broschyren. Den överlägset vanligaste graderingen bland denna personalgrupp var 
2. BVC-personal hade den mest positiva inställningen till broschyren och där var 
den vanligaste graderingen 4 (dvs. bästa betyget).  

Totalt sett var det 106 personer av 134 som angav att de använder broschyren, 
medan 28 personer uppgav att de inte alls använder den. I tabell 5 visas hur perso-
nalen på de olika arbetsplatserna använder sig av broschyren. 
 
Tabell 5 Antal personer som angett användningssätt för broschyren ”Barn i 

bil”, uppdelat på MVC, BB och BVC. 
Användningssätt MVC BB BVC Totalt 
Uppslagsbok   12 12 
Visar föräldrarna 7  25 32 
Går igenom med föräldrarna 7 1 18 26 
Lämnar till föräldrarna 16 3 41 60 
Finns i väntrummet 13 2 26 41 
Använder på annat sätt 1  5 6 
Använder inte alls 10 13 5 28 

 
Av tabellen framgår att de flesta (60 personer) lämnar broschyren till föräld-

rarna. Det är också vanligt att broschyren finns i väntrummen (41 personer). En 
del visar broschyren för föräldrarna (32 personer) och/eller går igenom den med 
dem (26 personer). Undantaget är personalen på BB, där 76 % av de som svarade 
på frågan (13 av 17) uppgav att de inte alls använder broschyren. På MVC var det 
10 personer som inte använde broschyren alls.  

 
Presentkortet 
Det presentkort som delas ut till föräldrar med nyfödda barn hade all BB-personal 
tillgång till. Även ett fåtal personer på MVC respektive BVC hade tillgång till 
presentkortet. 

I figur 6 visas personalens inställning till presentkortet. 
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Figur 6 Personalens åsikt om presentkortet. Resultatet är uppdelat efter 

antalet personer som svarat på respektive arbetsplats 
 

Av figuren framgår att personalen på MVC och BVC är negativt inställda till 
presentkortet medan personalen på BB är mer positivt inställda. Mer än hälften av 
personalen på BB gav presentkortet högsta betyg (4). Det bör noteras att persona-
len på MVC och BVC inte arbetar med presentkortet. Det är personalen på BB 
som ger presentkortet till föräldrarna. 
 
Boken ”Tänk på mej” 
I figur 7 visas vilka som har tillgång till boken ”Tänk på mej”. 
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Figur 7 Antalet personer på respektive arbetsplats som har tillgång till boken 

”Tänk på mej”. 
 

Figuren visar att nästan alla på BB har tillgång till boken ”Tänk på mej”. På 
BVC är det ungefär hälften som har tillgång till boken medan bara ett fåtal på 
MVC har det. Totalt sett var det 84 personer som uppgav att de hade tillgång till 
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boken. Det bör noteras att boken skall ges till föräldrarna utav BB personalen. Det 
finns även ett exemplar av boken vid varje BVC. MVC har inte fått boken. 

I figur 8 visas personalens inställning till boken ”Tänk på mej”. 
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Figur 8 Personalens åsikt om boken ”Tänk på mej". Resultatet är uppdelat 

efter antalet personer som svarat på respektive arbetsplats. 
 

Av figuren framgår att personalen på MVC är negativt inställd till boken. Den 
vanligaste graderingen var 2. Av personalen på BVC är ungefär hälften negativt 
inställd till boken. Den vanligaste graderingen bland BVC-personal var 2, vilket 
var nästan dubbelt så vanligt som något av de övriga alternativen. BB-personalen 
var positivt inställd till boken. Deras vanligaste gradering var 4 (högsta betyg). 
Det är personalen vid BB som ger boken till föräldrarna. 

Totalt var det 81 av 128 personer som angav att de använder boken medan 47 
uppgav att de inte alls använder den. I tabell 6 visas hur personalen använder 
boken ”Tänk på mej”. 

 
Tabell 6 De olika användningssätten för boken ”Tänk på mej”, uppdelat på 

MVC, BB och BVC. 
Användningssätt MVC BB BVC Totalt 
Uppslagsbok 1 3 6 10 
Visar föräldrarna  16 11 27 
Går igenom med föräldrarna  2 3 5 
Lämnar till föräldrarna  34 6 40 
Finns i väntrummet 2 1 13 16 
Använder på annat sätt 1  5 6 
Använder inte alls 23  24 47 
 

Av tabellen framgår att nästan ingen personal på MVC använder boken ”Tänk 
på mej”. Det var även många på BVC som inte använder boken. Personal på BB 
lämnar boken till föräldrarna, vilket även var vanligast totalt sett. Vad som är värt 
att notera är att boken inte finns i alla väntrum.  
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”Gula pärmen” 
I figur 9 visas vilka som har tillgång till ”Gula pärmen”. 
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Figur 9 Antalet personer på respektive arbetsplats som använder ”Gula 

pärmen”. 
 

Av figuren framgår att bara ca 60 % av personalen på MVC och BVC har 
tillgång till ”Gula pärmen”. Eftersom pärmen delats ut till alla MVC- och BVC-
mottagningar borde all personal där ha tillgång till den. Av de 21 personer från 
BB som hade besvarat denna fråga var det inte en enda som hade tillgång till 
pärmen, vilket är mindre förvånande eftersom pärmen inte delats ut till dem. 
Totalt sett var det ungefär hälften (72 av 140 personer) som uppgav att de hade 
tillgång till pärmen. I figur 10 visas personalens inställning till ”Gula pärmen”. 
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Figur 10 Personalens åsikt om ”Gula pärmen". Resultatet är uppdelat efter 

antalet personer som svarat på respektive arbetsplats. 
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Av figuren framgår att BB-personalen är negativt inställd till pärmen. Det bör 
noteras att dessa inte har fått pärmen. Även på BVC är det många som är negativt 
inställda. Den vanligaste graderingen bland denna personalkategori var 2. På 
MVC var däremot mer än hälften av personalen positivt inställd till pärmen. Vid 
gruppdiskussionen framkom önskemål om bilder av utrustningarna i anslutning 
till beskrivningarna av dessa. 

Totalt sett var det 70 personer av 115 som angav att de använde pärmen medan 
45 uppgav att de inte alls använder den. I tabell 7 visas hur personalen använder 
”Gula pärmen”. 

 
Tabell 7 De olika användningssätten för ”Gula pärmen”, uppdelat på MVC, 

BB och BVC. 
Användningssätt MVC BB BVC Totalt 
Uppslagsbok 6  21 27 
Visar föräldrarna 1  9 10 
Går igenom med föräldrarna 2  1 3 
Lämnar till föräldrarna     
Finns i väntrummet 18  30 48 
Använder på annat sätt 2  1 3 
Använder inte alls 9 16 20 45 

 
I tabellen kan utläsas att personalen på BB över huvud taget inte använder 

”Gula pärmen”. Personal på BVC använder den som uppslagsbok och har den i 
väntrummet. Personal på MVC använder den inte lika ofta som uppslagsbok utan 
har den endast i väntrummet. Endast 6 personer på MVC använde den som 
uppslagsbok.  
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Videofilmen ”Barn i bil” 
I figur 11 visas vilka som har tillgång till videofilmen ”Barn i bil”. 
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Figur 11 Antalet personer som uppgett att de har tillgång till videofilmen 

”Barn i bil”, uppdelat efter arbetsplats. 
 

Figuren visar att långt ifrån alla har tillgång till videofilmen ”Barn i bil”. På 
BVC har två av tre tillgång till filmen. På MVC är det bara drygt en av tre som 
har tillgång till filmen medan ingen på BB har det. Totalt sett var det knappt 
hälften (69 av 144 personer) som uppgav att de hade tillgång till filmen. Det bör 
noteras att ingen har fått filmen av DTF. Däremot har personalen fått information 
om att filmen finns att köpa samt uppgifter om var den kan beställas och till 
vilken kostnad. I figur 12 visas personalens inställning till videofilmen ”Barn i 
bil”. 
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Figur 12 Personalens åsikt om videofilmen ”Barn i bil. Resultatet är uppdelat 

efter antalet personer från respektive arbetsplats som svarat. 
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Av figuren framgår att 2 var det vanligaste betyget, oavsett personalgrupp. På 
MVC var det ungefär hälften av personalen som var negativt inställd till filmen. 
På BB var samtliga negativt inställda medan inställningen hos BVC-personal 
varierade. Det var ungefär lika många som hade gett betyget 2 som betyget 4 
(högsta betyg). Ett mindre antal hade gett betyget 1 (lägsta betyg) och ungefär lika 
få hade gett betyget 3 (näst högsta betyg). 

Totalt var det knappt hälften (55 av 115 personer) som använde filmen medan 
60 personer uppgav att de inte alls använder den. I tabell 8 visas hur personalen 
använder videofilmen ”Barn i bil”. 

 
Tabell 8 De olika användningssätten för videofilmen ”Barn i bil”, uppdelat på 

MVC, BB och BVC. 
Användningssätt MVC BB BVC Totalt 
Visar föräldrarna 9  33 42 
Går igenom med föräldrarna   4 4 
Lämnar till föräldrarna 1   1 
Finns i väntrummet   1 1 
Använder på annat sätt 1  10 11 
Använder inte alls 22 16 22 60 

 
Av tabellen framgår att bara på ett ställe finns filmen i väntrummet. På BB är 

det ingen som uppgivit att de använder filmen. Vanligast är att filmen visas av 
personal på BVC. 

 
Föräldrarnas önskemål och behov av information 
Fråga 13 
Vi undrade om föräldrarna ställer frågor om barns säkerhet i bil. Resultaten fram-
går av tabell 9. 
 
Tabell 9 Antalet personer som uppgett att de får frågor om barn i bil, uppdelat 

för MVC, BB och BVC (angivet som antal och procentandelar). 

Frågor från föräldrar uppdelat på  arbetsplats

22 5 49 76
50,0% 12,8% 54,4% 43,9%

22 34 41 97
50,0% 87,2% 45,6% 56,1%

44 39 90 173
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ja

Nej

Frågor
från
föräldrar

Total

MVC BB BVC
Arbetsplats

Total

 
 

Av tabellen framgår att det är 76 av de svarande som får frågor om barns 
säkerhet i bil, medan 97 svarat att de inte får sådana frågor från föräldrarna. 
Resultatet skiljer sig åt mellan de tre typerna av arbetsplatser. Ungefär hälften av 
personalen på MVC och BVC får frågor från föräldrar. Däremot är det mindre än 
15 % av den tillfrågade BB-personalen som uppger att de får frågor från föräldrar.  
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Fråga 14 
De som angett att de får frågor om barn i bil ombads även att precisera vad föräld-
rarna frågar om. Av tabell 10 framkommer hur många som angett respektive 
svarsalternativ. 
 
Tabell 10 Frågor som ställs av föräldrarna och antalet personer som uppgivit 

att de får respektive fråga. 
 
Fråga  

 
Antal 

 
Rekommenderad skyddsanordning beroende på barnets ålder/vikt/längd  

 
60 

 
Vilka lagar och bestämmelser som gäller för barn i bil 

 
8 

 
Vilka skyddsanordningar som är godkända 

 
29 

 
Vilka skyddsanordningar som är bäst enligt konsumenttest 

 
33 

 
Vilka skyddsanordningar som är bäst enligt krocktest 

 
13 

 
Vilka skyddsanordningar som passar i familjens bil/bilar 

 
17 

 
På vilken plats i bilen utrustningen ska monteras 

 
30 

 
Hur man monterar utrustningen  

 
14 

 
Bältets placering över barnet 

 
22 

Vad som ska beaktas om bilen är utrustad med krockkudde på 
passagerarplats 

 
27 

Annat, t.ex. var stolar kan köpas, hur gravida skyddas i bil, nya stolar och 
tester, kostnader, hur gör familjer med fler än 2 barn 

 
4 

 
Vet ej 

 
2 

 
Av tabellen kan utläsas att den typ av frågor som flest hade svarat att 

föräldrarna ställer rör rekommenderad skyddsanordning beroende på barnets 
ålder/vikt/längd (60 personer). Minst 30 personer angav att föräldrarna frågar om 
vilka skyddsanordningar som är bäst enligt konsumenttest och/eller på vilken plats 
i bilen utrustningen ska monteras. Andra frågor som relativt många hade markerat 
var vilka skyddsanordningar som är godkända, vad som ska beaktas om bilen är 
utrustad med krockkudde på passagerarplats samt hur bältet bör placeras över 
barnet. Totalt var det 85 personer som preciserat vad föräldrarna frågar om. 

Observera att värdena i tabellen bara beskriver hur många som uppgett att de 
får en viss typ av fråga, inte hur ofta föräldrarna ställer den frågan. 
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Personalens önskemål och behov av information 
Fråga 15 
Vi undrade i vilken utsträckning personalen tyckte att de kunde svara på föräld-
rarnas frågor. Svaret skulle anges på en fyragradig skala. Det framkom att de som 
deltagit i DTF:s information i något högre grad angav att de kunde svara på för-
äldrarnas frågor. Undantaget var personal på BB, vilket inte är förvånande efter-
som de knappast hade fått någon information. Största skillnaden fanns bland 
personalen på MVC.  

Svaren har delats upp för olika kategorier, eftersom personalen på BB inte i 
lika hög grad som MVC- och BVC-personal får föräldrafrågor och information 
från DTF. Medelvärdet av graderingen för de tre personalgrupperna framgår av 
tabell 15.  

Figur 13 visar personalens uppfattning om huruvida de kan svara på föräldrar-
nas frågor. Resultatet är uppdelat efter typ av arbetsplats och angivet på en fyra-
gradig skala från 1=”Nej, aldrig” till 4=”Ja, alltid”. 
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Figur 13 Personalens uppfattning om huruvida de kan svara på föräldrarnas 

frågor, uppdelat efter typ av arbetsplats. 
 
Figuren visar att personalen på BVC till mer än hälften angett att de kan svara 

på föräldrarnas frågor. Även på MVC är det en relativt stor andel som anser att de 
i viss utsträckning kan svara på föräldrarnas frågor. På BB är personalen mer 
tveksam, det var bara drygt hälften som angav att de i viss utsträckning kunde 
svara på föräldrarnas frågor. 

 
Fråga 16 
När personalen inte kan svara på föräldrarnas frågor är det bra om de kan ge för-
äldrarna tips på vart de bör vända sig för att få ytterligare information. Totalt sett 
var det 91 personer som uppgett att de hänvisar föräldrarna vidare. I tabell 13 
redovisas vart personalen hänvisar föräldrarna. 
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Tabell 13 Redovisning av antalet personer som uppgett att de hänvisar 
föräldrarna till någon av de föreslagna källorna. 

Hänvisning Antal 

Dalarnas trafiksäkerhetsförbund (DTF)  51 

NTF:s konsumentupplysning  (tel 0200 - 285 000) 22 

NTF:s hemsida  (www.ntf.se) 5 

Barnfackhandel 67 

Tillverkare av skyddsutrustning 27 

Annat t.ex. broschyren, pärmen, inköpsstället, bilfirmor, BVC, tidning, 
Vägverket, ej spec  

14 

 
Tabellen visar att de flesta hänvisar till barnfackhandel (67 personer) och/eller 

till DTF (52 personer). Det var också relativt många som hänvisar till tillverkare 
(27 personer) och/eller NTF:s konsumentupplysning (22 personer). 
 
Fråga 17 
Vi ville veta om det var någon speciell information personalen efterfrågade. Totalt 
sett var det 105 av 147 svarande som ansåg att de behövde ytterligare information. 
Det var förhållandevis många som inte besvarade denna fråga. Hur personalen 
svarat vid de olika arbetsplatserna framgår av tabell 14. 

 
Tabell 14 Antalet personer som angett att om de behöver ytterligare information 

eller inte, uppdelat per arbetsplats. 

Count

31 28 45 104
5 6 31 42

36 34 76 146

Ja
Nej

Finns det ytterligare
info du behöver
Total

MVC BB BVC
Arbetsplats

Total

 
Av tabellen framgår att personalen på MVC och BB i hög utsträckning angivit 

att de har behov av ytterligare information. Bland BVC-personal var det ca 60 % 
(45 av 76 personer) som anser att de har behov av ytterligare information. 

En förklaring till skillnaderna mellan arbetsplatserna skulle kunna vara om 
personalen fått information eller inte. I tabell 15 visas hur svaren fördelade sig, 
uppdelat efter arbetsplats och efter om personalen deltagit i DTF:s information 
eller inte. 
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Tabell 15 Antalet personer som angett att om de behöver ytterligare information 
eller inte, uppdelat per arbetsplats och deltagande i DTF:s 
information. 

Count

22 4 31 57
2 10 12

24 4 41 69
6 23 14 43
3 6 20 29
9 29 34 72
3 1 4

1 1
3 1 1 5

Ja
Nej

Finns det ytterligare
info du behöver
Total

Ja
Nej

Finns det ytterligare
info du behöver
Total

Ja
Nej

Finns det ytterligare
info du behöver
Total

Deltagit i DTFs info
Ja

Nej

Vet ej

MVC BB BVC
Arbetsplats

Total

 
Tabellen visar att skillnaderna kvarstår mellan BVC å ena sidan och MVC och BB 
å andra sidan även sedan en uppdelning gjorts efter deltagande i DTF:s infor-
mation. Totalt sett var det 57 (83 %) av de 69 personer som deltagit i DTF:s 
information som angav att de hade behov av ytterligare information. Av de 72 
personer som inte deltagit i informationen var det 43 (60 %) som ansåg att de 
hade ytterligare behov av information.  

Totalt sett var det 105 personer som efterfrågade ytterligare information och 44 
av dem som angett vad de efterfrågade. En sammanställning av dessa svar ges i 
tabell 15. 
 
Tabell 15 Antal personer som specificerat vilken ytterligare information de har 

behov av. 

Efterfrågad information Antal 

Ny/aktuell/uppdaterad information 14 

Allt 8 

Stolar, t.ex. marknadsöversikt, montering, placering 14 

Muntlig info, vanligen upprepning av utbildningen 8 

Broschyr, bok, pärm, video 7 

Annat, (info om presentkortet, säkerhet, skadestatistik, bältning etc.) 7 

Vet ej 2 

 
Av de som angett vilken typ av information de efterfrågar var det 8 som skrev 

att de efterfrågade all typ av information kring barns säkerhet i bil. Av tabellen 
framgår också att personalen (14 personer) efterfrågar en uppdatering av den 
information eller det material som finns att tillgå. Lika många har angett att de 
efterfrågar information av olika slag rörande stolar. Några vill ha muntlig 
information (7 personer), några har efterfrågat olika typer av skriftlig information 
eller tillgång till informationsvideo.  
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Fråga 18 
Vi frågade personalen om de tycker att det finns något som DTF bör förbättra, när 
det gäller den information den svarande fått. Det var 49 personer som angav att de 
inte hade fått någon information från DTF medan 98* personer ansåg att den 
information de fått från DTF varit tillräcklig (3 av dem gav ändå tips på hur den 
kunde förbättras). Ytterligare 18 ansåg att den information de fått från DTF borde 
förbättras. Förslag på förbättringar var: 
• informationen bör upprepas regelbundet eller följas upp (10 personer) 
• informationsmaterialet bör uppdateras kontinuerligt och/eller utökas, t.ex. med 

affischer till väntrummet, en broschyr till hemmen, en broschyr till gravida, 
nya informationspärmar med en titel på framsidan, av vilken det framgår vad 
pärmen innehåller (5 personer) 

• informationen bör samordnas mellan MVC, BB och BVC, för att undvika 
dubbelarbete (1 person) eller att info bör ges direkt till BVC-sköterskorna (1 
person) 

• informationen bör omfatta en praktisk demonstration, för att visa vad som är 
rätt och vad som kan bli fel vid montering av utrustningen och bältning av 
barnen (1 person) 

• personalen behöver peppas för att komma igång med informationen till 
föräldrarna (1 person) 

• TV-reklam (1 person) 
• DTF bör ge sin information direkt till föräldrarna (1 person)  
 
Personalens syn på föräldrarnas agerande  
Fråga 19 
Vi undrade om personalen ansåg att det finns särskilda grupper av föräldrar som 
det är extra viktigt att nå fram till med information om barns säkerhet i bil. Det 
var 146 som besvarade denna öppna fråga. Av dessa var det 55 som ansåg att alla 
behövde informationen. Några speciella grupper som nämndes av flera personer 
var: 
• unga föräldrar 
• familjer med flera/många barn 
• förstagångsföräldrar 
• föräldrar som väntar barn och föräldrar som just fått barn 
• invandrarföräldrar 
• deltagarna i föräldragrupperna 
• föräldrar till barn som är i den åldern att barnen behöver byta typ av skydd 
• föräldrar till barn som vuxit ur bilbarnstolen, äldre barn 

 
Enstaka personer nämnde ensamstående, ”helgpappor”, mor- och farföräldrar, 

låginkomsttagare, lågutbildade, familjer med sociala problem, de som ej använder 
bälte, familjer utan bil eller föräldrar till barn som behöver åka bakåtvända men 
vill sitta framåtvända. Någon ansåg att informationen skulle ges till de som 
brydde sig om den. En annan ansåg att det inte gick att nå de grupper som mest 
behövde informationen. 
 

                                                 
* Av dessa var det 28 personer som på fråga 9 uppgivit att de inte deltagit vid DTF:s information 
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Fråga 20 
Vi undrade även hur ofta man ville ha information om barns säkerhet i bil från 
t.ex. DTF. Svaren framgår av tabell 16. 
 
Önskat antal informationstillfällen Antal svar 

Ingen information behövs 4 

En gång är tillräcklig 14 

En gång vartannat år  56 

En gång per år 73 

Oftare än en gång per år 0 

Annat förslag  14 

Flera av alternativen ovan 8 
 

Tabellen visar att det alternativ som föredrogs av flest personer var att 
information gavs en gång om året (73 personer). Även återkommande information 
vartannat år föreslogs av många personer (56 personer). Endast fyra personer sa 
att de inte behövde någon information. 

 
Fråga 21 
I den sista frågan ombads personalen att ta ställning till en rad påståenden (A–M), 
genom att med ett kryss på en fyragradig skala markera i vilken utsträckning de 
håller med eller tar avstånd från respektive påstående. Det fanns också en möjlig-
het att ange ”vet ej”. De olika påståendena redovisas i tabell 17 tillsammans med 
ett medelvärde av personalens inställning till frågan. Svaret har angivits på en 
fyragradig skala från 1=tar helt avstånd till 4=håller helt med. De värden som 
överstiger 2,5 indikerar att personalen håller med om påståendet. Värden lägre än 
2,5 indikerar att personalen tar avstånd från påståendet. 
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Tabell 17 Medelvärde av personalens ställningstagande i de olika frågorna 
A M. 

Påstående Medel-
värde 

A. Föräldrar har så mycket att göra att de inte hinner ta reda på hur ett barn 
ska åka säkert i bil. 

 
1,42 

B. Föräldrar underskattar risken med att låta barnen färdas obältade eller 
utan rekommenderat skydd.  

 
2,02 

 
C. Invandrarföräldrar ställer frågor om barns säkerhet i bil 

 
1,83 

D. Unga föräldrar har inte råd att köpa rätt 
skyddsutrustning till sina barn. 

 
2,24 

 
E. Unga föräldrar är bra på att skydda sina barn i bil. 

 
3,06 

F. Det finns skillnader i hur man skyddar barn som åker bil, beroende på 
vilket geografiskt område man bor i. 

 
2,37 

G. Det finns skillnader i hur man skyddar barn som åker bil, beroende på 
vilken socialgrupp man tillhör.  

 
2,68 

H. Med hänsyn till allt annat vi ska hinna informera om, känns barns 
säkerhet i bil mindre viktigt. Det får låg prioritet.  

 
1,76 

 
I. Alla föräldrar har råd att skaffa rätt skyddsutrustning till sina barn. 

 
2,44 

J. Det finns grupper av föräldrar som är svåra att motivera att använda rätt 
skyddsutrustning till sina barn. 

 
2,63 

K. Det är svårare att motivera rökande mammor än ickerökande mammor att 
skydda sina barn när de åker bil. 

 
1,36 

L. Vi hinner inte informera invandrarföräldrar om barns säkerhet i bil, 
eftersom det är mycket annat som är viktigare att ta upp. 

 
1,76 

M. Papporna är mer intresserade av tekniska aspekter kring 
skyddsutrustning för barn i bil än mammorna.  

 
2,48 

 
Tabellen visar att det påstående som personalen tagit starkast avstånd från är 

påståendet att det är svårare att motivera rökande mammor än ickerökande 
mammor att skydda sina barn när de åker bil. Det påstående som personalen i 
högsta utsträckning hållit med om är påståendet att unga föräldrar är bra på att 
skydda sina barn i bil. 

I figur 14 redovisas hur svaren på det första påståendet fördelade sig på de 
olika svarsalternativen. 
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Figur 14 Personalens inställning till påstående A. 
 

Figuren visar att den allra största delen av personalen (ca 86 %) tog avstånd 
från påståendet att föräldrar har så mycket att göra att de inte hinner ta reda på hur 
ett barn ska åka säkert i bil. Så många som 113 personer angav att de tog helt 
avstånd från påståendet. 

I figur 15 redovisas personalens inställning till påstående B. 
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Figur 15 Personalens inställning till påstående B. 
 

Av figuren framgår att mer än hälften av personalen (110 personer) tog avstånd 
från påståendet att föräldrar underskattar risken med att låta barnen färdas 
obältade eller utan rekommenderat skydd. Vanligast var att man tog helt avstånd 
(65 personer). 
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I figur 16 redovisas personalens inställning till påstående C. 
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Figur 16. Personalens inställning till påstående C. 
 
Figuren visar att de flesta inte visste hur de skulle ta ställning till påståendet att 
invandrarföräldrar ställer frågor om barns säkerhet i bil (67 personer). Detta kan 
givetvis ha sin naturliga förklaring, om personalen t.ex. aldrig träffar invandrar-
föräldrar. Av de som tagit ställning har den övervägande delen (82 personer) tagit 
avstånd från påståendet, dvs. de håller inte med om att invandrarföräldrar ställer 
frågor om barns säkerhet i bil. 

I figur 17 redovisas personalens inställning till påstående D. 
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Figur 17 Personalens inställning till påstående D. 
 

En fråga som personalen haft mycket varierad inställning till är påståendet att 
unga föräldrar inte har råd att köpa rätt skyddsutrustning till sina barn. Av figuren 
framgår att för tre av svarsalternativen är svarsfrekvens ungefär densamma (ca 40 
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personer). Undantag är alternativet ”Håller helt med” som 18 personer angett. 
Relativt många (26 personer) visste ej hur de skulle ta ställning till påståendet. 

I figur 18 redovisas personalens inställning till påstående E. 

E

vet ej4321

Fr
ek

ve
ns

120

100

80

60

40

20

0

27

5355

30

7

 
Figur 18 Personalens inställning till påstående E. 
 

Ett påstående som de flesta höll med om är påståendet att unga föräldrar är bra 
på att skydda sina barn i bil. Figuren visar att endast 37 personer tog avstånd från 
detta påstående. Även här var det relativt många (27 personer) som inte visste 
vilken inställning de hade till påståendet. 

I figur 19 redovisas personalens inställning till påstående F. 
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Figur 19 Personalens inställning till påstående F. 
 

En fråga som ytterst få visste hur de skulle ta ställning till var påståendet att det 
finns skillnader i hur man skyddar barn som åker bil, beroende på vilket geogra-
fiskt område man bor i. Endast 82 personer hade tagit ställning i denna fråga 
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medan 90 personer svarat ”vet ej”. Det var 40 personer som tog avstånd från på-
ståendet och ungefär lika många som höll med.  

I figur 20 redovisas personalens inställning till påstående G. 
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Figur 20 Personalens inställning till påstående G. 
 

Påståendet att det finns skillnader i hur man skyddar barn som åker bil, 
beroende på vilken socialgrupp man tillhör, var något som många (85 personer) 
höll med om. Åsikterna gick dock isär, vilket framgår av figuren. Det var 47 
personer tog avstånd från påståendet. Relativt många (40 personer) visste inte 
vilken inställning de hade till påståendet. 

I figur 21 redovisas personalens inställning till påstående H. 
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Figur 21 Personalens inställning till påstående H. 
 

Figuren visar att de allra flesta (130 personer) tog avstånd från påståendet 
”Med hänsyn till allt annat vi ska hinna informera om, känns barns säkerhet i bil 
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mindre viktigt. Det får låg prioritet.”. Vanligaste svaret var att man tog helt 
avstånd från påståendet. Det fanns dock ett antal (40 personer) som höll med. 

I figur 22 redovisas personalens inställning till påstående I. 
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Figur 22 Personalens inställning till påstående I. 
 

Ytterligare en fråga som delade upp personalen var påståendet att alla föräldrar 
har råd att skaffa rätt skyddsutrustning till sina barn. Figuren visar att det var 81 
personer som tog avstånd men nästan lika många (66 personer) höll med. Även på 
denna fråga var det relativt många (26) som svarade ”vet ej”. Vanligast var att 
man tog avstånd, men inte helt (57 personer). 

I figur 23 redovisas personalens inställning till påstående J. 
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Figur 23 Personalens inställning till påstående J. 

 
Den vanligaste inställningen till påståendet att det finns grupper av föräldrar 

som är svåra att motivera att använda rätt skyddsutrustning till sina barn var att 
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personalen höll med, men inte helt (55 personer). I övrigt fördelade sig svaren 
relativt jämt, vilket framgår av figuren.. Det var mellan 25 och 32 personer 
vardera som angav de övriga svarsalternativen. 

I figur 24 redovisas personalens inställning till påstående K. 
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Figur 24 Personalens inställning till påstående K. 
Det påstående som de flesta var eniga om att de tog avstånd från var påståendet att 
det är svårare att motivera rökande mammor än ickerökande mammor att skydda 
sina barn när de åker bil. Av figuren framgår att många (64) inte visste vilken 
inställning de hade till påståendet. Nästan alla som tagit ställning till påståendet 
tog avstånd (99 personer). Som framgår av figuren var avståndstagandet nästan 
genomgående starkt.  

I figur 25 redovisas personalens inställning till påstående L. 
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Figur 25 Personalens inställning till påstående L. 
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En stor del av personalen (85 personer) tog helt avstånd från påståendet att de 
inte hinner informera invandrarföräldrar om barns säkerhet i bil, eftersom det är 
mycket annat som är viktigare att ta upp. Figuren visar att det var många (57 
personer) som svarade ”vet ej”. 

I figur 26 redovisas personalens inställning till påstående M. 
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Figur 26 Personalens inställning till påstående M. 

Påståendet att papporna är mer intresserade än mammorna av tekniska aspekter 
kring skyddsutrustning för barn i bil var något som personalen hade olika inställ-
ning till. Som framgår av figuren var det flest personer (46) som hade angett 
svarsalternativet ”vet ej”. Det var 69 personer som höll med om påståendet, men 
nästan lika många (57 personer) tog avstånd. 
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4 Slutsats  
Vi noterar att hälften av den verksamma personalen har deltagit vid DTF:s 
informationsträff. Personalen är generellt sett positiv till innehållet i 
informationen och många önskar att informationen gavs årligen. 

De flesta av dem informerar föräldrar om barns säkerhet i bil. De som träffar 
föräldrar till nyfödda barn informerar i högre utsträckning om säkerhet i bil än de 
som träffar föräldrar under graviditeten. Går man uppåt i åldersgrupperna minskar 
informationen till föräldrarna drastiskt. Inte ens hälften av den personal som 
träffar föräldrar till barn i åldersgruppen 5–10 år informerar om barn i bil. 

Ungefär hälften av personalen hade en checklista för vad som ska gås igenom 
när de träffar föräldrarna. Bland de som hade en checklista var det ca 60 % som 
hade med barns säkerhet i bil. All personal som har barns säkerhet i bil som en 
punkt på checklistan informerar även om dessa säkerhetsfrågor. Om punkten inte 
finns med på checklistan är det däremot bara två av tre personer som ger denna 
typ av information till föräldrarna. 

Tillgången till följande material och åsikterna om materialet varierade. 
• Broschyren ”Barn i bil” 
• Boken ”Tänk på mej” 
• Presentkortet 
• DTF:s informationspärm ("Gula pärmen") 
• Videofilmen ”Barn i bil” 
 
Deltagarna i utbildningen har, beroende på var de arbetar, erhållit olika 

material.  
Boken "Tänk på mej" delas ut till föräldrarna när de är på BB. Dessutom ska 

det finnas ett exemplar vid samtliga BVC. 
"Gula pärmen" har delats ut till personalen vid MVC och BVC. 
"Presentkortet" ges till föräldrarna när de är på BB.  
Broschyren "barn i bil" har delats ut till personalen vid MVC och BVC.  
Svaren visade att långt ifrån alla hade tillgång till det material som de borde ha. 
Inställningen till de olika informationsmaterialen varierar beroende på 

arbetsplats. De som har tillgång till materialet tenderar att vara mer positivt 
inställda till materialet än de som inte har tillgång till det. Något som efterlystes 
var en uppdatering av materialet. 

Det var många som höll med om påståendet att det finns skillnader i hur man 
skyddar barn som åker bil, beroende på vilken socialgrupp man tillhör. Detsamma 
gäller påståendet att det finns grupper av föräldrar som är svåra att motivera att 
använda rätt skyddsutrustning till sina barn. Däremot framgår det inte klart av 
enkäten bland vilka grupper informationsbehovet är som störst. Denna fråga är 
viktig att arbeta vidare med, då det finns all anledning att tro att olika grupper i 
samhället har olika förutsättningar att ta till sig och tillgodo göra sig information i 
ämnet.  

Påståendet att invandrarföräldrar ställer frågor om barns säkerhet i bil var det 
många som tog avstånd från. Man tog också avstånd från påståendet att barns 
säkerhet i bil skulle kännas mindre viktigt, med hänsyn till allt annat personalen 
ska hinna informera om. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (3) 

VTI notat 32-2001 

 
Anna Anund/Gunilla Sörensen  2000-12-03 
Trafik och trafikantbeteende 
 
 
 
Intervjuguide - Diskussion i fokusgrupp mellan personal från Dalarnas MVC, BB och 
BVC  

 
 

Inledning 
Lite om fokusgrupper allmänt och hur vi har tänkt använda resultaten 
 
Uppdrag av DTF att utvärdera en del av arbetet i bilbarnstolsprojektet i Dalarna. 
 
Under kvällen kommer Ni att - med varandra - diskutera Er roll i arbetet med att informera 
föräldrar om hur barn i bil ska åka för att det ska vara trafiksäkert. 
 
Vi som är (Gunilla och Anna) här har som uppgift att lyssna på vad Ni pratar om och på bästa 
sätt sedan sammanfatta Er diskussion. De erfarenheter som vi får från diskussionen har som 
huvudsyfte att ge oss ett bra underlag inför den enkät som vi ska konstruera. Enkäten är tänkt 
till Era och era kollegor. Bandinspelningarna använder vi som ett stöd för minnet i samband 
med analysen. Vi kommer inte att berätta vem som har sagt vad, det som är intressant är vad 
som sagts. 
 
Vi vill ta del av: 
• Era erfarenheter vad gäller hur föräldrar har mottagit den information som Ni har delgett 

dem.  
• Vilken information Ni har haft möjlighet att ge föräldrarna  
• I vilken omfattning informationen till föräldrarna har skett.  
• Vår förhoppning är att Ni diskuterar en del omkring den utbildning/information som 

Rose-Marie Örtlund på DTF har haft med Er.  
 

Presentation av oss själva  
Vem vi arbetar för och vad vi arbetar med 
Lite om oss själva privat t.ex. antal barn, skyddsutrustning, problem med montering, val av 
utrustning  
 
De medverkande får presentera sig för varandra 
Vad arbetar Ni med? 
(Hur mycket arbetar Ni) 
Hur gamla är barnen Ni träffar? 
Egen erfarenhet av användning - egna barn 
I vilken situation/hur ofta träffar ni föräldrarna 
Hur de informerar "sina" föräldrar 
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Vi är medvetna om att man som förälder i olika skeden har olika behov av information 
beroende på barnens ålder och antal. Vi förstår att ni arbetar olika beroende på hur gamla 
barnen är. 

 
Behov av information till: 
• blivande (flerbarns-)föräldrar, nyblivna föräldrar, spädbarnsföräldrar 
• babyföräldrar 
• småbarnsföräldrar (ca 1–3 år) 
• lite äldre barn (4–12år) 
 
Frågar föräldrar efter information? 
Informerar ni alla eller bara de som efterfrågar information 
Vilka frågar?  (mamma - pappa, invandrare - svenskar, flerbarnsföräldrar) 
Vad frågar föräldrar om?  (syskon) 
Har Ni information att tillgå i väntrummen/gemensamma lokaler? (ta själva – läsa där - 
demonstration) 
Har Ni informationsmaterial som Ni kan lämna till föräldrarna? 
Vem ser till att den information som finns att tillgå har rätt innehåll och är tillgänglig? 
Vem rekommenderar Ni föräldrarna att vända sig om de har frågor som Ni inte kan besvara? 
Hur ofta träffar ni föräldrarna? 
 
Har Ni tillräcklig information/kunskap för att svara på föräldrarnas frågor? 
Resurser 
Skriftlig information - förmedla 
Muntligt information - informera 
Videofilmer etc. 
Praktisk hjälp - informera 
 
Motivation 
Har ni resurser för att bedriva denna typ av arbete?/Hur prioriteras det? 
Tycker Ni att denna typ av information är Er uppgift att förmedla? 
Anser Ni att arbete med att förbättra möjligheterna för  barn att åka säkert i bilen är något som 
Ni behöver arbeta för? 
Känner ni er  motiverade att arbeta med dessa frågor? 
 
Arbetar Ni med skadeförebyggande information? 
Är arbetet med att informera om barn i bil skadeförebyggande? 
Är det någon speciell kunskap som Ni saknar? 
 
Vem har lärt Er? (annan utbildning - egen erfarenhet) 
Söker Ni själva reda på information? 
Har Ni fått ta hand om något barn som har skadats vid en trafikolycka i  bil. 
 
NTF- allmänt 
Vet Ni vad NTF står för? 
Har Ni deltagit i utbildning ordnad av DTF? 
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Samarbetet med NTF- Vad innehöll utbildningen? 
Tester 
Rekommendationer för alla åldrar 
Lagar 
Inköpsställen/Uthyrning 
Montering för alla typer av skydd 
   olika biltyper,  
   olika platser i bilen,  
   olika typer av fästanordningar (Isofix, underförankringsband) 
Praktisk övning i montering 
Risker med krockkuddar 
Risker med att färdas framåtvända för tidigt 
 
Synpunkter på utbildningen 
Vilka delar av utbildningen/informationen har ni haft störst nytta av? 
Vilka delar av utbildningen har varit mindre användbara? 
Är det något som Ni saknar i utbildningen? 
Vilken typ av utbildning skulle du ha nytta av? 
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Projekt Bilbarnstolar 
i Dalarna 
 
 
Falun 23 februari 2001 
 
 
Till personal på MVC, BB och BVC 
 
 
 
Hej! 
 
Du har nu fått en enkät i din hand som riktar sig till personal på MVC, BB och BVC i 
Dalarna. Syftet med enkäten är att utvärdera den information om barns säkerhet i bil som 
Dalarnas trafiksäkerhetsförbund (DTF) bedriver.  
 
Det vore mycket värdefullt om du kunde ta dig tid och fylla i den bifogade enkäten så snart 
som möjligt. Ju fler som svarar desto större blir våra möjligheter att göra projektet 
Bilbarnstolar i Dalarna ännu bättre! 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Rose-Marie Örtlund 
/Informatör/ 
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    2001-02-23 
 
 
En enkät riktad till personal på MVC, BB och BVC i Dalarna  
VTI (Väg och transportforskningsinstitutet) har fått i uppdrag av Dalarnas 
trafiksäkerhetsförbund (DTF) att utvärdera den information om barns säkerhet 
i bil som personal vid MVC, BB och BVC i Dalarna har erhållit från DTF. 
Utvärderingen görs med hjälp av denna enkät. Din adress har vi fått från 
landstinget. Löpnummer: 
 

 
Instruktion 
Vi ber dig besvara varje fråga genom att sätta kryss i den eller de rutor som du 
anser bäst stämmer överens med din åsikt. På några av frågorna ber vi dig att ta 
ställning till i vilken utsträckning du tycker något är användbart eller ej. Vi vill 
att du anger ditt svar på en 4-gradig skala, från 1 = ”Mycket dåligt” till 
4 = ”Mycket bra”. 
 
Du kommer också att få ta ställning till en rad påståenden, där vi vill att du ska 
markera om du håller med eller tar avstånd från påståendena. Markera med ett 
kryss på den 4-gradiga skalan hur du förhåller dig till frågan eller påståendet. 
Om du t.ex. helt tar avstånd från påståendet ”Katter är trevliga djur” sätter du 
ett kryss så här: 

 Tar helt 
avstånd

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

Håller  
helt med 

Vet 
ej 

 
Katter är trevliga djur 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
Om du tar avstånd från påståendet, men inte lika starkt, sätter du istället ett 
kryss i rutan under siffran 2. Om du helt håller med sätter du ditt kryss i rutan 
under siffran 4, men om du håller med fast inte lika starkt sätter du ditt kryss i 
rutan under siffran 3. 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 
 
Rose-Marie Örtlund, DTF   tel 023-705573 e-mail:rose-marie.ortlund@ntf.se 
Anna Anund, VTI                tel 013-204327  e-mail: anna.anund@vti.se  
Gunilla Sörensen, VTI        tel 013-204164   e-mail: gunilla.sorensen@vti.se  
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Kontakt med föräldrarna och barnen 
 
1. Var arbetar du? 
 

 MVC   
 

BB BVC 

 
 
2. Vilken befattning har du? 
 

 Barnmorska 

 Distriktssköterska 

 Annan…………………………………………………………………………….. 

 
 
3. Hur gamla är barnen när du träffar föräldrarna? Flera kryss kan anges. 
 

Ofödda 
 

Nyfödda
 

1-6 mån  
 

7-12 mån 
 

1-2 år  
 

3-4 år 
 

5-6 år 
 

7-10 år 
 

 
 
4. Ange för nedanstående åldersgrupper hur många gånger du informerar varje barns 

föräldrar om barnens säkerhet i bil. Ange endast ett alternativ per rad. 
 

Informerar: 
 

Ingen gång 1 gång 2 gånger 
 

3 gånger 
 

4 gånger 
  

5 gånger 
 

6 gånger 
eller fler 

Ofödda        

Nyfödda        

1- 6 mån        

7-12 mån        

1 - 2 år        

3 - 4 år        

5 - 6 år        

7 - 10 år        
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Information till föräldrarna 
 
5. I vilket/vilka sammanhang träffar du föräldrarna till varje barn?  
 

 Enskilt   Mammagrupp  Pappagrupp  Blandad föräldragrupp  
 
 
6. Har du någon checklista för vad som ska tas upp när du träffar föräldrarna?  
 

 Ja   Nej  Vet ej 
 
 
Om du svarat nej   gå vidare till fråga 8. 
 
 
7. Om du har en checklista, finns barns säkerhet i bil med på listan? 
 

 Ja   Nej  Vet ej 
 
 
8. Informerar du om barns säkerhet i bil? 
  

 Ja   Nej 
 
 
Informationen från Dalarnas trafiksäkerhetsförbund 
 
9. Har du (och i såfall när) deltagit vid den information om barns säkerhet i bil som Dalarnas 
trafiksäkerhetsförbund har arrangerat i samarbete med landstinget?  
 

    
År 1999 

 
År 2000

 
År 2001 

 
Minns inte årtal

  Ja  Årtal:     
       

 Nej       
 Vet ej/ Kommer inte ihåg      

 
Om du svarat nej   gå vidare till fråga 11. 
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10. Ange för följande innehåll i informationen om innehållet ingick och i så fall hur dåligt 
eller bra innehållet var (med tanke på hur du kan använda dig av det i din verksamhet). 
Besvara frågorna radvis.  
 

Ingick 
följande? 

 

 
Ja 

 
Nej 

Vet 
ej 

 
 

Dåligt 
innehåll 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

4 

 
 
Bra 
innehåll 

Rekommenderad skyddsanordning 
beroende på barnets ålder/vikt/längd 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Information om att barnen bör åka 
bakåtvända tills de är minst 4 år 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Lagar och bestämmelser som gäller 
barn i bil 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Motiv till varför det är viktigt att 
skydda barnen 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Information om 
E- och T-godkännanden 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Information om risken med att placera 
barn där det finns krockkudde 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Demonstration av utrustning 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Demonstration av korrekt montering 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Information om 
korrekt bältesplacering på barnet 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Information om magbälte eller 
placering av bälte vid graviditet 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Information om den ”Gula pärmen” 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Information om 
broschyren "Barn i bil" 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Information om 
boken "Tänk på mej" 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Information om presentkortet 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Information om  
videofilmen "Barn i bil" 
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11. Ange om du har tillgång till följande material och vad du i så fall tycker om materialet. 
Besvara frågorna radvis.  
 

Har du 
tillgång till?

 

Ja Nej 

 
Dåligt 

material 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
Bra 
material 

Broschyren "Barn i bil"       

Presentkortet       

Boken "Tänk på mej"       

Den "Gula pärmen"       

Videofilmen " Barn i bil"       
 
 
 
Hur informerar du om barns säkerhet i bil? 
 
12. Om du har tillgång till något av följande material, hur använder du det? Besvara frågorna 
radvis. Flera alternativ per rad kan anges. 
 

 
Som 

uppslags-
bok 

 
Visar  
för-

äldrarna

Går 
igenom 

med 
föräldrar 

 
Lämnar 
till för-
äldrarna 

 
Finns i 
vänt-

rummet 

 
Använder 
på annat 

sätt 

 
 

Använder 
inte alls 

Broschyren 
"Barn i bil" 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Boken  
"Tänk på mej" 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Den "Gula pärmen" 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Videofilmen 
"Barn i bil" 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
13. Ställer föräldrarna frågor om barns säkerhet i bil? 
 

 Ja   Nej 
 
 
Om du svarat nej   gå vidare till fråga 17. 
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14. När föräldrar frågar om barn i bil, vad frågar de då om? Flera kryss kan anges. 
 

 
 
Rekommenderad skyddsanordning beroende på barnets ålder/vikt/längd  

 
 

 
Vilka lagar och bestämmelser som gäller för barn i bil 

 
 

 
Vilka skyddsanordningar som är godkända 

 
 

 
Vilka skyddsanordningar som är bäst enligt konsumenttest 

 
 

 
Vilka skyddsanordningar som är bäst enligt krocktest 

 
 

 
Vilka skyddsanordningar som passar i familjens bil/bilar 

 
 

 
På vilken plats i bilen utrustningen ska monteras 

 
 

 
Hur man monterar utrustningen  

 
 

 
Bältets placering över barnet 

 
 

 
Vad som ska beaktas om bilen är utrustad med krockkudde på passagerarplats 

 
 

 
Annat, nämligen ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………….. 

 
 

 
Vet ej 

 
15. Kan Du svara på föräldrarnas frågorna? 
 

 1 2 3 4  
Nej, aldrig     Ja , alltid 

 
16. Vart hänvisar du föräldrarna, om du inte kan svara på deras frågor? Flera kryss kan 
anges. 

 Dalarnas trafiksäkerhetsförbund (DTF)  

 NTF:s konsumentupplysning  (tel 0200 - 285 000) 

 NTF:s hemsida  (www.ntf.se) 

 Barnfackhandel 

 Tillverkare av skyddsutrustning 

 Annat, nämligen……………………………………………………………. 
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17. Finns det någon ytterligare information som du känner att du behöver, för att bättre kunna 
ge information till föräldrarna eller besvara föräldrarnas frågor om barns säkerhet i bil? 
 

  Nej 
  Ja, information om: ……………………………………………………………  

 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
18. Tycker du att det finns något som Dalarnas trafiksäkerhetsförbund borde förbättra när det 
gäller den information som du har fått från dem? 
 

  Jag har inte fått någon information 

  Nej, den information jag fått från DTF har varit tillräcklig 

  Ja, DTF borde förbättra: 
………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
19. Till vilka grupper av föräldrar tycker du att det är särskilt viktigt att du informerar om 
barns säkerhet i bil? 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
20. Hur ofta skulle du vilja ha information om barns säkerhet i bil från t.ex. DTF? 
 

 Ingen information behövs 

 En gång är tillräcklig 

 En gång vartannat år  

 En gång per år 

 Oftare än en gång per år 

 Annat förslag …………………………………………………………………… 
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Föräldrarnas agerande 
21. Ta ställning till följande påståenden genom att med ett kryss markera i vilken utsträckning 
du håller med eller tar avstånd från påståendet. Besvara påståendena radvis. Ange endast 
ett alternativ per rad. 

 Tar helt 
avstånd 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Håller  
helt med 

Vet 
ej 

Föräldrar har så mycket att göra att de inte 
hinner ta reda på hur ett barn ska åka säkert 
i bil.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Föräldrar underskattar risken med att låta 
barnen färdas obältade eller utan 
rekommenderat skydd  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
Invandrarföräldrar ställer frågor om barns 
säkerhet i bil 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
Unga föräldrar har inte råd att köpa rätt 
skyddsutrustning till sina barn 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
Unga föräldrar är bra på att skydda sina 
barn i bil 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Det finns skillnader i hur man skyddar barn 
som åker bil, beroende på vilket geografiskt 
område man bor i. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Det finns skillnader i hur man skyddar barn 
som åker bil, beroende på vilken social-
grupp man tillhör.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Med hänsyn till allt annat vi ska hinna 
informera om, känns barns säkerhet i bil 
mindre viktigt. Det får låg prioritet.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
Alla föräldrar har råd att skaffa rätt skydds-
utrustning till sina barn. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Det finns grupper av föräldrar som är svåra 
att motivera att använda rätt skydds-
utrustning till sina barn 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Det är svårare att motivera rökande 
mammor än ickerökande mammor att 
skydda sina barn när de åker bil. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Vi hinner inte informera invandrarför-
äldrar om barns säkerhet i bil, eftersom det 
är mycket annat som är viktigare att ta upp. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
Papporna är mer intresserade av tekniska 
aspekter kring skyddsutrustning för barn i 
bil än mammorna  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 
Om du har övriga synpunkter tar vi tacksamt emot dem på ett separat papper. 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten!
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BILBARNSTOLAR I DALARNA 
 
Bakgrund 
Från januari 1992 till och med juli 1998 har 43 barn i åldern 0-6 år dödats som 
motorfordonspassagerare i Sverige. Under samma period skadades 2.113 barn, 
varav 260 allvarligt. (statistik från Vägverket) 
 
I Dalarna visar statistiken att under tiden 1988 till och med juli 1998 har 6 barn i 
åldern 0-6 år dödats som motorfordonspassagerare. Under samma period skadades 
109 barn, varav 8 allvarligt. (statistik från Vägverket) 
 
Barn som färdas i bil skall, enligt lag, t o m det år de fyller sex år istället för eller 
tillsammans med bilbälte använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild 
skyddsanordning för barn. 
 
Trots detta sitter alltför många barn felaktigt fastspända i bilarna. För att åka 
säkert  gäller det att barnen har en godkänd skyddsanordning som är anpassad till 
barnets storlek i vikt och längd. Det gäller också att skyddsanordningen passar i 
bilen likaså att den monteras enligt anvisningarna. 
 
Enligt tillståndsmätningar som genomfördes under november-december 1997 i 
Linköping och Söderköping, av VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet, sitter 
ca 40 % av alla barn som färdas i bil felaktigt fastspända eller inte alls fastspända. 
Om man ser till en säkerhetsmässigt korrekt montering av bilbarnstol och barn så 
visar undersökningar att 38 % sitter fel. 
 
Syfte 
”Inga barn i Dalarna ska behöva dö på grund av ingen eller felaktig användning av 
bilbarnstol”. 
 
Dagens förebyggande arbete är effektivt, men vi tror det är möjligt att helt undgå 
dödsfall och gå från idag bra förebyggande arbete till prevention i den omfattning 
som krävs för att uppnå 0-visionens mål, dvs 0 dödade 0 allvarligt skadade. 
 
Vi vill samla alla aktörer och resurser i Dalarna för att projektet ska få stort 
genomslag och resultera i ökad kunskapsnivå hos föräldrar och säkrare resor för 
barnen. 
 
Huvudsyfte i delprojekten  
Alla föräldrar ska ha råd att köpa eller hyra en bilbarnstol av hög kvalité. 
 
Alla som köper en bilbarnstol hos fackhandeln ska få en stol som passar i bilen 
samt få hjälp att montera den på ett korrekt sätt. 
 
Ge föräldrar möjlighet att ta del av den information som finns om bilbarnstolar. 
 
De som arbetar med föräldrar och barn ska få tillräcklig kunskap om 
trafiksäkerhet för att själva kunna informera om bilbarnstolsprojektet och 
bilbarnstols säkerhet. 
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Bakgrund 
Många föräldrar saknar djupare kunskap om bilens inre säkerhet och bilbarnstolar. 
Tyvärr saknar också många av de som arbetar med föräldrar och barn tillräcklig 
kunskap för att kunna informera om detta. 
En utbildning av dessa personer behövs. 
 
Syfte 
Vårt syfte med denna utbildning är att så många som möjligt av de som arbetar 
med föräldrar och barn ska få tillräcklig kunskap om bilbarnstolsprojektet och 
bilbarnstolssäkerhet för att själva kunna informera om detta. 
 
Mål 
Personal på MVC, BB och BVC ska känna till bilbarnstolsprojektet och kunna 
hänvisa till NTF- konsumentupplysning. 
 
Metod och genomförande 
 
Målgrupp: Personal inom MVC, BB, BVC.  
 
Mödravårdspersonal utbildas på plats första året samt ytterligare ett besök en 
gång under projekttiden på samtliga MVC. Vidareutbildning sker i 9 st grupper 
dvs vid ordinarie träffar i resp. samarbetsområde. Utbildning ges om projektet, 
fakta om babyskydd, personalens medverkan osv. En ansvarig person för 
hantering av informationsmaterial utses på varje arbetsplats. Materialet 
distribueras av Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund. 
 
BB personal utbildas på plats alternativt att projektledaren deltar vid något 
gemensamt utbildningstillfälle för personalen en gång per år. BB personalen får 
utbildning om projektet, fakta om babyskydd samt om personalens medverkan. 
Från 1999 ges utbildning för arbetsledare. 
En ansvarig person för hantering av informationsmaterial som lämnats ut av 
Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund ska utses. 
 
BVC personal utbildas i trafiksäkerhetsfrågor samt informeras om projektet. 
Nätverksuppbyggnad under år 2000 och framåt. 
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Grattis till babyn!Grattis till babyn!Grattis till babyn!Grattis till babyn! 

Som ett bidrag till babyns framtida säkerhet vill vi från Landstinget Dalarna ge 
Dig ett presentkort värt 250:-.  
Det kan användas som delbetalning vid köp av ny bilbarnstol eller hyra som 
uppfyller kraven nedan1 samt besiktning av begagnad bilbarnstol. 
Väljer du att köpa en stol från AKTA eller Britax får du dessutom ett 
*tillbehörspaket värt ca 250 kr. 
Montering av bilbarnstol ingår vid köp, hyra eller besiktning.  
 
*Akta = sovstöd+sparkskydd Britax = lekbord+sparkskydd 
 
1 Stolarna ska vara både T och E-godkända, ha en flexibel placering i bilen och mellan bilar samt 
klara bakåtvänt åkande upp till 25 kg 
 
Presentkortet är giltigt i ett år från utfärdande datum och kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller bytas mot kontanter. 
 
 
TillTillTillTill:……………………………….. ……………………. 
(Mammas namn) 
 
DatumDatumDatumDatum:…………………………………………………. 
(Utfärdande datum) 
 
UnderskriftUnderskriftUnderskriftUnderskrift:…………………………………………… 
(Utskrivande läkare/barnmorska) 
 
Ta med dig presentkortet för inlösen i någon av de butiker som anges på baksidan 
när det börjar bli dags att byta från babyskydd till bilbarnstol. 
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Presentkortet kan användas i följande bPresentkortet kan användas i följande bPresentkortet kan användas i följande bPresentkortet kan användas i följande butiker:utiker:utiker:utiker: 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller utbytas mot kontanter 

Borlänge Falun  Ludvika  
Ewerts Barnvagnar Falks Barnvagnar  Leksakshuset 

Kupolen Parkgatan 1  Gallerian, Storgatan 19 
0243-101 06 023-207 50 0240-155 15 
 
Barnens Hus Mora 

Hantverkargatan 7  Barnvagnar Lek & Hobby 
0243-820 01 Kyrkogatan 31 
 0250-716 28 

Montering  Besiktning  Dala Paket  Stolsfabrikat  Modell 

 ……………….. ….……… 
Har du frågor om trafiksäkerhet? 

Ring… 
NTF - Konsumentupplysning 

Tel: 0200 – 285 000 
 

Butikens stäm
pel, sign 

m:…
…

…
…

…
…
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Förklaring till begränsningar i presentkortets giltighet: 
 
Stolarna ska vara både T- och E- godkända. 
Vi vill att alla barn ska åka i bra och godkända stolar. När projektet startade så var 
de allra flesta E-märkta stolar godkända för bakåtvänt åkande endast upp till 
18 kg.  

 
Vi vill att de ska klara bakåtvänt åkande upp till 25 kg. Med en T-märkning vet vi 
att de allra flesta stolar klarar bakåtvänt åkande till 25 kg.  

 
En T-märkt bilbarnstol kan användas från det att barnet kan sitta utan stöd tills 
mer än en tredjedel av huvudet sticker upp över bilbarnstolens ryggstöd. 
T-märkningen mäter påfrestningarna i barnets huvud och nacke vilket inte E-
märkningen gör. 
 
Stolarna ska ha en flexibel placering i bilen. 
Bilbarnstolar som bara är godkända för bakåtvänd montering i framsätet kan inte 
att användas i bilar med airbag på passagerarsidan fram. Familjebilden kanske 
ändras efter 1,5 – 2 år och helt plötsligt har man flera barn som ska åka bakåtvänt 
samt att det minsta barnet förmodligen kommer att placeras i framsätet. 
 
Stolarna ska vara flexibla mellan bilar. 
Ett krav för att t ex en familj med två bilar ska kunna flytta bilbarstolen mellan 
bilarna. Ett annat exempel kan vara att man inte har egen bil utan ofta åker med 
olika bekanta. 
 
Många synpunkter har getts på begränsningarna för presentkortet. Några anser att 
man ska få köpa vad som helst till babyn, några anser att det ska gälla för vilken 
barnutrustning som helst.  
 
Våra avsikter med presentkortet är att få föräldrar att köpa bilbarnstolar för 
bakåtvänt åkande upp till 25 kg. Vår rekommendation är att barn ska åka 
bakåtvända så länge som möjligt och tidigast vändas vid 4 års ålder. Med en 
bilbarnstol som klarar 25 kg bakåtvänt så räknar vi med att man kan följa vår 
rekommendation. 
 
Om det skulle gå att använda till en bältesstol eller kudde så tror vi att många barn 
även fortsättningsvis kommer att vändas för tidigt. Det är vanligt att barn nr 2 
kommer efter ca 1,5 - 2 år och då får det äldre barnet ”lämna” sin bakåtvända stol 
till det yngre för att själv börja åka framåtvänd.  
 
Vårt syfte är också att alla föräldrar ska ha råd att köpa eller hyra en bilbarnstol av 
hög kvalité. Alla som köper en bilbarnstol hos fackhandeln ska få en stol som 
passar i bilen samt få hjälp med att montera den på ett korrekt sätt. 
 
De som redan har en bilbarnstol kan mot presentkortet få den besiktad hos 
fackhandeln 
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