
Författare Susanne Gustafsson, Anna Anund,
Gunilla Sörensen och Katja Vogel

FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet

Projektnummer 40468

Projektnamn Barn i bil – Socioekonomiska faktorer

Uppdragsgivare Vägverket

VTI notat 17-2003

Samband mellan socioekonomisk
bakgrund och användning av skydds-
anordningar för barns säkerhet i bil
En litteraturstudie med resultat från Sverige, Tyskland,
USA och Australien

VT
I n

ot
at

 1
7 

• 2
00

3

Fo
to

: A
lb

er
t 

K
irc

he
r, 

V
TI



 

Förord 
Föreliggande litteraturstudie ingår som en inledande del i projektet Barn i bil – 
Socioekonomiska faktorer. Hela projektet finansieras av Vägverket i Borlänge och 
kontaktperson har varit Mats Gummesson. Anna Anund har varit projektledare 
och tillsammans med Susanne Gustafsson, Gunilla Sörensen och Katja Vogel, 
samtliga VTI, läst i studien ingående litteratur. Magdalena Öström på VTI:s 
bibliotek och informationscenter har sökt i databaser och tagit fram litteratur. 
Susanne Gustafsson har haft huvudansvaret för författandet av rapporten.  
 
Linköping mars 2003 
 
Anna Anund 
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Sammanfattning 
En genomgång av litteratur från Sverige, Tyskland, USA och Australien under 
1990- och 2000-talet rörande barn i bil har utförts. Undersökningens syfte var att 
samla kunskap om skillnader i användning och felanvändning av skydds-
anordningar för barns säkerhet i bil beroende på sociala, ekonomiska, geografiska 
eller kulturella förhållanden. Vi studerade också om det hade genomförts några 
kampanjer eller andra insatser för att nå ut med information till olika grupper i 
samhället. 

I föreliggande studie beskrivs resultat från olika undersökningar av 
ickeanvändning samt felanvändning av skyddsutrustning. Ickeanvändning av 
skyddsutrustning, det vill säga att bälten inte används samt felanvändning av 
särskild skyddsutrustning för de barn som använder/borde använda det, före-
kommer i alla länderna. Ickeanvändningen av bälte ökar ofta med stigande ålder, 
liksom ickeanvändningen av särskild skyddsutrustning. Det finns en skillnad 
mellan länderna beträffande vilka barn, beroende på ålder och ibland vikt 
och/eller längd, som omfattas av lagar om bälten och särskilda skyddsut-
rustningar, vilket gör det svårt att jämföra de olika länderna. Felanvändning av 
skyddsutrustning är ytterligare ett problem. Det kan innebära både att barnet sitter 
i fel skydd för sin ålder eller vikt eller att utrustningen använts på fel sätt, till 
exempel att bältet inte är tillräckligt sträckt.  

I den lästa litteraturen visas på skillnader i användning och felanvändning av 
skyddsutrustning beroende på socioekonomisk bakgrund. Ickeanvändning och 
felanvändning är vanligare bland de barn vars föräldrar har en låg utbildning 
jämfört med barn till föräldrar med hög utbildning. Likaså är ickeanvändningen 
och felanvändningen av barnens skyddsutrustning lägre i hushåll med en högre 
inkomst jämfört med hushåll med lägre inkomst. Detta stöds ytterligare av det 
faktum att föräldrar som inte använder skyddsutrustning till sina barn lägger större 
vikt på kostnaden för att använda skyddsutrustningar till sina barn än föräldrar 
vars barn är skyddade. Barn som reser på landsväg är skyddade i större 
utsträckning än de som färdas i tätort. I flera undersökningar finns resultat som 
tyder på en större ickeanvändning och större felanvändning i folkgrupper med 
utländsk bakgrund eller där språket är ett annat än landets officiella språk. I en 
amerikansk studie omfattande alla delstater framkommer att det finns skillnader 
mellan delstaterna i användning av skyddsanordning för barn 5–14 år. Dessa 
skillnader antas bero på hur lagarna är utformade i de olika delstaterna. 

Resultat från den lästa litteraturen visar på att det finns ytterligare faktorer som 
gör att det finns en skillnad mellan hur olika barn skyddas. Exempelvis kan 
nämnas att barnet oftare är säkrat på rätt sätt om föraren använder bälte, är 
förälder eller mor- eller farförälder till barnet. Att föräldern har en positiv attityd 
till användningen av skyddsutrustning och tror på dess skyddande verkan är också 
viktigt för användningen. Det framkommer dock i flera undersökningar att 
föräldrarna tror att de gör på rätt sätt, men att de trots detta har en hög grad av 
felanvändning. Vidare slarvas det mer med skyddsutrustningen på kortare resor 
och på vissa sittplatser i bilen. Felanvändningen ökar också om skydden flyttas 
mellan olika fordon. 

Det har i den lästa litteraturen visats på flera olika typer av kampanjer för att 
öka användningen och minska felanvändningen av skyddsanordningar. 
Exempelvis kan nämnas att information som sprids direkt till berörd grupp på 
gruppens hemspråk ger ett positivt resultat. Likaså ökar andelen barn som 
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använder utrustningen på rätt sätt om praktisk utbildning ges. Även lagar om 
skyddsanordningar för barn i bil samt program för distribution av skydds-
utrustning har stor effektivitet. Viktigt vid utbildning och information är också att 
försöka uppmärksamma föräldern om att han/hon säkrar fel. 

Det kan utifrån den lästa litteraturen konstateras att lagar och rekommen-
dationer ser olika ut i de studerade länderna och att det i USA även finns 
skillnader mellan de olika delstaterna. Det var svårt att i litteraturen hitta vilka 
rekommendationer som finns i de olika länderna och om det finns skillnader 
mellan lag och rekommendationer.  

En beskrivning ges inledningsvis av barns dödsrisk i de olika länderna. Det 
mått på dödsrisk som används är antal dödade i förhållande till populationens 
storlek. För åldersgruppen 0–5 år har Sverige den lägsta dödsrisken jämfört med 
övriga länder. Risken för barn 0–5 år är också lägre än för barn i åldern 6–14 år i 
Sverige. I Tyskland och Australien är däremot dödsrisken högre i åldersgruppen 
0–5 år än i åldersgruppen 6–14 år. En tänkbar orsak till dessa skillnader kan vara 
de svenska rekommendationerna om bakåtvänt åkande upp till 4–5 års ålder. 

I den diskussion som följer av litteraturundersökningen framförs önskemål om 
att lagen i Sverige bör närma sig de rekommendationer som ges av trafik-
säkerhetsfrämjande myndigheter och organisationer.  

Resultaten från litteraturundersökningen ligger till grund för en enkät-
undersökning som distribueras till ett urval av svenska barn i olika grupper i 
samhället. 
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1 Syfte 
Syftet med föreliggande litteraturstudie är att undersöka om det finns skillnader i 
användning och felanvändning av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil 
beroende på sociala, ekonomiska, geografiska eller kulturella förhållanden. 
Studien koncentreras till Sverige och engelskspråkiga länder som USA och 
Australien, men även Tyskand. Där det finns skillnader mellan olika grupper i 
samhället vill vi studera om det genomförts några kampanjer eller andra insatser 
för att nå ut med information till de olika grupperna. Resultatet av studien 
kommer att ligga till grund för frågeställningar i en enkät riktad till vårdnads-
havare för barn yngre än tio år. 
 

 
2 Metod och genomförande 
Litteraturstudien inleddes med en sökning av litteratur från år 1988 och framåt. 
Sökning gjordes av VTI:s bibliotek och informationscenter i maj 2002 i VTI:s 
bibliotekskatalog TRAX samt i CD-Transports databaser ITRD och TRIS. 
Sökningen koncentrerades kring nordisk och engelskspråkig litteratur om 
användning och felanvändning av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil. De 
sökord som användes redovisas i bilaga 1. Sökningen resulterade i ett stort antal 
träffar med olika rapporter och artiklar.  

En första granskning av referat och sökord gjordes innan litteratur beställdes. 
Syftet var att hitta sådan litteratur som innehöll något om användning eller 
felanvändning av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil kopplat till 
socioekonomiska faktorer samt litteratur med resultat från kampanjer särskilt 
riktade till olika grupper. Resultatet blev ett antal artiklar och rapporter från 
Sverige, USA och Australien.  

Under arbetets gång söktes också litteratur via Internet. En sökning med hjälp 
av Goggle ledde fram till att några skrifter från Tyskland kunde beställas. Även 
referat från nyare artiklar i tidskriften Accident Analysis and Prevention gicks 
igenom och ledde till att någon ytterligare artikel kunde beställas. Information om 
den sjätte världskonferensen, Injury Prevention and Control i Montreal år 2002, 
ledde till att några referat inkluderades i den studerade litteraturen. 

Genom tillgång till den internationella olycksdatabasen IRTAD (International 
Road Traffic and Accident Database) söktes olycksdata från de berörda länderna. 
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3 Definitioner 
Ett par centrala begrepp i studien är ickeanvändning och felanvändning. 
Begreppen är inte entydigt definierade, varför vi inledningsvis vill ge vår 
definition. Vår definition på ickeanvändning är att inte använda bälte över huvud 
taget. Därmed ingår bland ickeanvändarna, även de som sitter i särskild 
skyddsanordning men inte använder något bälte, varken bilens eller barnstolens. 
Begreppet felanvändning kan dels avse att man använder fel utrustning, dels att 
man använder rätt utrustning men på fel sätt. Med dessa definitioner blir 
ickeanvändning ett begrepp som är allmängiltigt medan felanvändning beror på 
vilka rekommendationer och lagar som finns i de länder eller delstater som avses.  

I begreppet socioekonomiska faktorer har vi valt att inkludera aspekter som 
knyter an till sociala, ekonomiska, geografiska och kulturella skillnader. Till 
sociala skillnader har vi hänfört skillnader i utbildning. Skillnader i inkomst är 
nära knutet till utbildningsnivå men redovisas under ekonomiska skillnader. 
Under geografiska skillnader redovisas skillnader beroende på i vilken del av ett 
land barnet bor, om det är i tätort eller på landsbygd samt om barnen färdas i tätort 
eller landsbygd. Kulturella skillnader kan exempelvis vara att modersmålet är ett 
annat än landets officiella språk.  
 
 
4 Förutsättningar i olika länder 
Motorfordonsolyckor är i många länder den främsta orsaken till barns död. I de 
sökningar som gjordes i föreliggande studie erhölls litteratur från Sverige, 
Tyskland, USA och Australien. I dessa länder finns olika lagar och 
rekommendationer om bältesanvändning och användning av skyddsanordningar 
för barns säkerhet i bil. Trots lagkraven och rekommendationerna omkommer 
barn i trafiken beroende på att skyddsanordning inte har använts eller också 
använts på ett felaktigt sätt. 

I detta kapitel presenteras inledningsvis de lagar och rekommendationer som 
gäller i de berörda länderna. Därefter görs en beskrivning av antal dödade 
barnpassagerare och barns dödsrisk vid färd i bil. I många av de studier som 
redovisas i litteraturen omtalas i vilken utsträckning barn använder bälten och 
särskilda skyddsanordningar samt förekomsten av felanvändning. En del av dessa 
studier redovisas i slutet av detta ganska omfattande kapitel. I efterföljande kapitel 
beskriver vi de skillnader som finns mellan olika grupper av människor och som 
kan göra att användning och felanvändning och därmed olyckssituationen ser ut 
som den gör. 
 
4.1 Lagar och rekommendationer 
Den svenska lagen (svensk författningssamling SFS 1998:1276 kap. 4, §10, se 
NTF, 2002) säger att till och med det år barnet fyller sex år ska en särskild 
skyddsanordning användas vid färd i personbil. Både barn och vuxna i personbil 
är i övrigt skyldiga att sitta på sittplats som är utrustad med bilbälte om en sådan 
plats är tillgänglig och är även skyldiga att använda bältet. Det åligger föraren att 
se till att passagerare som är yngre än femton år använder bilbälte eller annan 
särskild skyddsanordning i enlighet med bestämmelserna. För att ytterligare 
förbättra säkerheten för barnen rekommenderas föräldrar att låta barnen färdas 
bakåtvända så länge som möjligt, åtminstone tills barnen fyller fyra år. Därefter 
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rekommenderas barnen att använda en bältesstol eller bälteskudde så länge som 
möjligt. De nämnda rekommendationerna finns dock inte inskrivna i någon lag 
utan är vad som rekommenderas av trafiksäkerhetsfrämjande organisationer 
såsom till exempel Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, 
och Vägverket (se http://www.ntf.se/ och http://www.vv.se/).  

I Tyskland finns sedan 1993 en lag som säger att barn under 12 års ålder och 
under 150 centimeters längd bara får transporteras i bil om de använder godkänd 
skyddsutrustning (Stadler, Hummel & Langwieder, 1998). Undantag får göras om 
det inte är möjligt att säkra barnen i skyddsutrustning därför att andra personer 
redan använder de bälten som skulle behövas för barnets skydd. Om barnen inte 
spänns fast korrekt kan ett bötesbelopp krävas in och en registrering göras i ett 
centralregister för grova felbeteenden i trafiken.  

I USA har varje delstat egna lagar om barnpassagerarnas skydd, även om dessa 
lagar liknar varandra (Staunton, Dellinger, Davidson & Powell, 2002). I många 
delstater omfattar lagen endast barn upp till en viss ålder, till exempel fem år, och 
för äldre barn gäller de vuxnas bälteslag (Bolen & Bland, 1999). Det finns 
emellertid en skillnad i vad lagen säger och de rekommendationer som ges från 
styrande och grupper som arbetar för barns säkerhet. I exempelvis Kalifornien 
innebär lagen att barn upp till 4 års ålder och 18 kilos vikt ska använda en 
skyddsanordning för barn vid färd i bil (Vaca, Agran, Winn, Anderson & Cheng, 
2002). I Michigan ska alla barn yngre än 1 år som färdas i fram- eller baksätet på 
ett fordon sitta i en skyddsanordning (Eby & Kostyniuk, 1999). Barn mellan 1 och 
4 år ska sitta i en skyddsanordning när de färdas i framsätet. Färdas de i baksätet 
ska de sitta i en skyddsanordning eller använda bilens bälte. USA:s lagar om 
bältesanvändning och användning av skyddsanordningar för barn kan antingen 
vara grundlagar (primary enforcement laws) eller underordnade lagar (secondary 
enforcement laws) (Williams, Reinfurt & Wells, 1996; Zaza, Sleet, Thompson, 
Sosin & Bolen, 2001). Där dessa lagar är grundlagar tillåts polisen att stoppa 
fordonet enbart för överträdelse av bälteslagen eller lagen om skyddsanordningar 
för barn i bil. Där bälteslagen och barnskyddslagen däremot är underordnade lagar 
tillåts polisen bara tilldela överträdelse mot lagarna om fordonet har stoppats för 
en annan överträdelse, exempelvis hastighetsöverträdelse.  

I Australien, är föraren skyldig att se till att barn yngre än 1 års ålder korrekt 
använder ett passande barnskydd (inte enbart säkerhetsbälte) (Preece, 1994). 
Föraren är också skyldig att se till att passagerare mellan 1 och 13 år korrekt 
använder en tillgänglig och passande skyddsanordning för barn. Observera att 
säkerhetsbältet räknas som en passande skyddsanordning för barn äldre än 1 år. 
Om en lämplig skyddsanordning för barn inte finns tillgänglig på någon sittplats i 
fordonet ska barnpassageraren färdas i baksätet. Föraren är ansvarig för att barn 
yngre än 14 år är skyddade.  
 
4.2 Dödsrisk och antal dödade  
Databasen IRTAD, International Road Traffic and Accident Database, innehåller 
aggregerade data över olyckor med skadade och dödade samt olika former av 
exponering från i första hand OECD-länder. Databasen administreras vid BASt, 
Bundesanstalt für Strassenwesen/Federal Highway Research Institute i Tyskland. 

I tabell 1 redovisas antalet dödade passagerare i bil för tre olika åldersklasser i 
Sverige, Tyskland och Australien. De senaste jämförbara åren är 1998 och 1999, 
men tyvärr finns inga uppgifter från USA dessa år i databasen. 

VTI notat 17-2003 9 

http://www.ntf.se/


 
Tabell 1 Antal dödade passagerare i bil år 1998 och 1999 i tre olika 
åldersklasser i Sverige, Tyskland och Australien. Källa IRTAD. 
 Sverige Tyskland Australien 
 1998 1999 1998 1999 1998 1999 
0–5 år  2  4  57  63  25  26 
6–9 år  3  9  29  30  13  6 
10–14 år  2  14  40  45  16  21 
Totalt 0–14 år  7  27  126  138  54  53 
 
Antalet dödade barn som var bilpassagerare kan variera stort mellan olika år, som 
synes i exempelvis Sverige. År 1999 var ett extremt år då 27 barn yngre än 15 år 
omkom. Utav dessa var det 19 barn i åldersgrupperna 6–14 år som omkom i fyra 
olyckor med minibussar inblandade. Vanligtvis har det de senast åren (1997–
2001) omkommit 7–9 barn yngre än 15 år i Sverige. Något jämförbart mått på 
exponeringen i bil för barnen i dessa tre länder har vi inte funnit. För att ändå göra 
siffrorna någorlunda jämförbara redovisas i tabell 2 befolkningen i 100 000-tal i 
de tre olika åldersklasserna som ett genomsnitt för åren 1998 och 1999. I denna 
tabell ses också antalet dödade i genomsnitt år 1998–1999 per 100 000 av 
populationen, det vill säga dödsrisken. 
 
Tabell 2 Population och dödade personbilspassagerare per 100 000 i tre olika 
åldersklasser i Sverige, Tyskland och Australien. Genomsnitt för åren 1998–1999. 
Källa IRTAD. 

 Sverige Tyskland Australien 
Ålder Befolk-

ning  
(100 000-
tal) 

Dödade 
per  
100 000 

Befolk-
ning  
(100 000-
tal) 

Dödade 
per  
100 000 

Befolk-
ning  
(100 000-
tal) 

Dödade 
per  
100 000 

0–5 år 6,26 0,5 47,82 1,3 15,42 1,7 
6–9 år 4,94 1,2 36,55 0,8 10,65 0,9 
10–14 år 5,32 1,5 46,02 0,9 13,15 1,4 
Totalt  
0–14 år 

16,52 1,0 130,39 1,0 39,22 1,4 

 
Den stora skillnaden mellan länderna ses för den yngsta åldersgruppen där 
Sverige uppvisar den lägsta dödsrisken, medan Tyskland och Australien har den 
högsta dödsrisken i denna åldersgrupp. I övriga åldersgrupper är inte skillnaderna 
mellan länderna lika stora. För Sverige noteras den högsta dödsrisken för barn i 
åldersgruppen 10–14 år. Detta är ungefär jämförbart med dödsrisken för 
australiensiska barn i samma åldersgrupp, medan de tyska barnen har en lägre 
dödsrisk. Om medelvärdet av antalet dödade barn äldre än fem år skulle beräknas 
utifrån flera års data, skulle dödsrisken säkert se annorlunda ut och likaså 
variationen mellan de olika länderna.  

I Sverige rekommenderas ett bakåtvänt åkande för barn så länge som möjligt, 
helst upp i 4–5 års ålder. Dessa rekommendationer finns inte i de andra länderna. I 
figur 1 visas en jämförelse mellan Sverige och Tyskland beträffande skadade barn 
i bil. I Tyskland vänds barnen vanligtvis till framåtvänt åkande vid ett års ålder 
medan många barn i Sverige åker bakåtvänt de första tre levnadsåren. 
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Figur 1 Skadade barn i bil som andel av populationen. Jämfö
Sverige och Tyskland år 1999. Källa: Tecknische Universität Be
correspondence. 
 
Kurvan över skadade tyska barn har en tydlig topp för barn som är
säga då de börjar vändas framåt. Motsvarande topp på kurvan över 
återfinns först vid fyra års ålder och är dessutom betydligt lägre.  

I en forskningsrapport vid VTI studerades 70 dödsolyckor med 79
under åren 1992–1997 (Wenäll, 2001). Enligt de svenska lagkrav s
28 procent av dessa barn fel. Ser man till de svenska rekommend
38 procent av barnen i de undersökta olyckorna fel. Av de dödad
25 procent helt obältade. Skallskador var den klart dominerade 
Drygt 60 procent av barnen uppvisade yttre våld mot huvudet. Fö
bedömningen att en tredjedel av barnen borde ha kunnat överleva 
bälte och i förekommande fall rekommenderad skyddsutrustning på k

Den vanligaste dödsorsaken för barn i förskoleåldern samt i tidiga
är som passagerare i bil (Rivara et al., 2001). Av de barn som 
bilpassagerare under år 1997 var det 46 procent som var obältade.  

I en amerikansk studie av cirka 500 barn yngre än 10 år som
personbilsolyckor mellan 1994 och 1998 fann man att 33 procent av
oskyddade och ytterligare 20 procent felaktigt skyddade (Sweitzer, R
Goldsmith, 2002). De oskyddade barnen stod för 70 procent av d
hade den högsta frekvensen av huvudskador. Av dödsfallen var 8
resultat av huvudskada. Felaktigt skyddade barn hade den högsta f
bukskador. Oavsett användning av skydd eller inte, var det färre huv
mindre svåra skador i baksätet jämfört med framsätet. Korrekt sky
framsätet hade mindre svåra skador än oskyddade barn i baksätet,
författarna antyder att användning av skyddsanordning är viktigare
bilen. 

I USA dödades år 1996 nästan 900 barn yngre än 5 år i trafikoly
Kostyniuk, 1999). I en rapport från National Highway T
Administration år 1996, se Eby & Kostyniuk (1999), skattades eff
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skyddsanordningar för barn i bil med avseende på förmågan att förhindra dödsfall 
bland barn från 54 till 71 procent, beroende på barnets ålder och fordonets typ.  

År 1998 dödades i USA totalt 1 765 barnpassagerare som var 14 år eller yngre 
i motorfordonsolyckor (Zaza et al., 2001). Av dessa var 33 procent yngre än 4 år. 
Enligt en annan undersökning, se Zaza et al. (2001), hade barn som var 12 år eller 
yngre 36 procents mindre risk att dö i en krasch om de satt i personbilens baksäte 
jämfört med framsätet. 

I New South Wales i Australien omkom år 1992 15 barn yngre än 14 års ålder i 
bil (Preece, 1994). Sex av dessa barn (40 procent) använde inte någon tillgänglig 
skyddsanordning. Alla utom ett av barnen som dog i bil under 1992 färdades i 
baksätet. Mellan år 1989 och 1992 dödades 91 barn yngre än 14 år i bilar. Av 
dessa färdades 63 stycken (70 procent) i baksätet. Ungefär 35 procent av de 
dödade barnen under denna tidsperiod använde inte någon tillgänglig 
skyddsanordning. 
 
4.3 Användning av bälten och särskilda skyddsanord-

ningar 
I en enkätundersökning i västra Sverige med 2 358 svarande föräldrar till barn 
mellan två månader och nio år framkom att 24 procent av barnen åkte utan 
skyddsutrustning vid minst en av tjugo resor (Anund, Sörensen & Yahya, 1999). 
För gruppen 3–12 månader var andelen 6 procent. I åldersgruppen 1–2 år var det 
också 6 procent som färdades utan skyddsutrustning vid minst en av tjugo resor. 
Av barn i åldern 3–9 år färdades cirka 30 procent utan skyddsutrustning under 
minst en av tjugo resor. Vid den första resan i bil eller taxi, hem från BB, åkte 
nästan vart tionde barn helt oskyddat. 

I Tyskland satt enligt BASt, Bundesanstalt für Strassenwesen, 96 procent av 
alla barn i skyddsanordning eller bälte (BASt, 2002). Underlaget i denna studie 
utgörs av 5 041 observerade barn yngre än 11 år. I en annan tysk observations-
studie som utgjordes av 300 observationer med 430 barn framkom att 82 procent 
av barnen var säkrade i en särskild skyddsanordning (Roselt, Finkbeiner & 
Hummel, 2002). Av barnen var 12 procent inte säkrade alls och 6 procent var 
säkrade bara med bilens säkerhetsbälte. Användningsgraden minskade med 
ökande ålder på barnet. Bland barn i åldern 9–12 år var 45 procent säkrade med 
någon form av skyddsutrustning.  

I åldern 4–8 år är det ovanligt att barnen i USA använder bältesstol eller 
bälteskudde. Enligt en nationell studie refererad i Rivara et al. (2001), använde 
bara 6 procent av barnen i ålder 4–8 år någon bältesstol eller bälteskudde och 
75 procent använde enligt studien höftbälte allt för tidigt. 

I en nationell undersökning i USA studerades förändringar i användning av 
skyddsanordningar mellan 1993 och 1997 (Bolen & Bland, 1999). Man studerade 
också hur förändringar av vuxnas bältesanvändning och förändringar av 
bälteslagar påverkade barnens användning av skydd. Data från en årlig 
undersökning av personer 18 år eller äldre, i form av månatliga telefonintervjuer, 
användes. Intervjuaren frågade efter det äldsta barnet som var yngre än 15 år i 
hushållet och hur ofta detta barn använde någon särskild skyddsutrustning eller 
använde bälte när barnet åkte bil. Antalet svarande var 34 000–40 000, med i 
genomsnitt 660–770 per delstat. Svarsandelen var 71 procent 1993 och 62 procent 
1997. Bältesanvändningen ökade mellan de båda undersökningsåren. Använd-
ningen av skyddsanordningar för barn 0–4 år ökade från 91,2 till 93,7 procent, 
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bland barn 5–10 år från 82,6 till 90,1 procent och bland barn 11–14 år från 69,0 
till 79,1 procent.  

I en annan nationell studie i USA i november 2001–januari 2002 av 9 332 barn 
yngre än 15 år färdades 14 procent av barnen helt oskyddade (Mickalide, 2002). 

I en studie i Michigan i USA (Eby & Kostyniuk, 1999) observerades 1 258 
barn. Av dem satt cirka 75 procent av barnen yngre än fyra år i en särskild 
skyddsanordning för barn när de åkte personbil (inklusive van, pick-up eller 
liknande fordon). I en annan studie i Michigan observerades 2 279 barn i åldern 
4–15 år samt 1 909 förare, varav två tredjedelar var kvinnor (Eby, Kostyniuk & 
Vivoda, 2001). Syftet med undersökningen var att genomföra den första 
delstatstäckande observationsstudien av användning av skyddsutrustningar 
konstruerade för äldre barn (4–15 år) i Michigan. Man önskade också bestämma 
de faktorer som var relaterade till bältesanvändning bland äldre barn i delstaten 
för att kunna ta fram effektiva åtgärdspaket i syfte att främja användandet av 
skyddsanordningar i denna åldersgrupp. Enligt resultaten var äldre barns 
skyddsanvändning cirka 58 procent.  

I en studie i Georgia i USA i maj 2001 av 1 858 barnpassagerares 
skyddsanvändning och placering i bilen framkom att 42 procent av barnen i åldern 
0–12 år var lämpligt skyddade och satt i baksätet (Staunton et al., 2002). Av barn i 
åldern 4–8 år var 4 procent helt oskyddade och 75 procent var skyddade enbart 
med bilens säkerhetsbälte. Bara 21 procent av barnen i denna åldersgrupp satt i en 
lämplig bilbarnstol. 

Enligt en telefonundersökning 1989/1990 till föräldrar/vårdnadshavare till barn 
0–13 år i New South Wales i Australien satt 94 procent av barnen alltid i 
skyddsanordning eller med säkerhetsbälte (Yann, Campbell, Hoare & Wheeler, 
1990). Lägst användning, 85 procent, hade barn i åldern 6–8 år. Störst användning 
av någon skyddsanordning utöver säkerhetsbältet hade barn till och med två års 
ålder. Av barnen i åldern 3–5 år använde 30 procent enbart säkerhetsbältet, det vill 
säga utan någon ytterligare skyddsanordning. Bara 19 procent i denna åldersgrupp 
använde en bilbarnstol. Av barnen i åldern 6–8 år använde 78 procent enbart 
säkerhetsbältet och 96 procent av barnen från och med 9 år använde enbart 
säkerhetsbältet. De skäl som angavs för att inte alltid använda bälte eller 
skyddsanordning var att man bara färdades en kort sträcka (23 procent) eller att 
barnet var olydigt (18 procent). 

 
4.4 Felanvändning 
I en studie i Östergötland i Sverige observerades 274 barn i bilar som anlände till 
parkeringsplatser vid stormarknader, dagis eller i centrala kvarter (Anund, 1998). 
Förarna fick också besvara ett fåtal frågor. Undersökningens syfte var att studera 
under vilka villkor barn färdas i bil. Observationerna visade att så många som 
40 procent av barnen färdades på ett inte rekommenderat sätt. Den största 
felanvändningen var relaterad till säkerhetsbältets placering över barnet. Ett av tio 
barn färdades utan säkerhetsbälte. Nästan 30 procent av barn som var yngre än tre 
år färdades framåtvända, trots att de enligt rekommendationer skulle färdas 
bakåtvända.  

I en enkätundersökning i västra Sverige med 2 358 svarande föräldrar till barn 
mellan två månader och nio år framkom också att många barn inte färdades enligt 
de rekommendationer som finns (Anund et al., 1999). Enligt rekommendationerna 
ska barn yngre än ett år färdas i någon form av babyskydd så länge de inte är för 
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långa och/eller för tunga för detta. De rekommenderas därefter att sitta i en 
bakåtvänd bilbarnstol. Totalt var det i undersökningen en procent av barnen yngre 
än ett år som vanligen färdades utan skyddsutrustning. Ungefär 88 procent av barn 
1–2 år färdades vanligen bakåtvänt i bilbarnstol, 10 procent satt framåtvänt på 
bältesstol eller kudde och 2 procent åkte vanligtvis bil utan att använda särskild 
skyddsutrustning. De vanligaste anledningarna till att barnen vänts till framåtvänt 
åkande var, enligt föräldrarna, att fötterna (benen) inte fått plats eller att barnet 
varit missnöjt med att åka bakåtvänt. Barn 3–9 år rekommenderas att sitta i 
bältesstol eller på bälteskudde om de blivit för långa eller för tunga för att sitta i 
bakåtvänd bilbarnstol. I denna åldersgrupp var det tolv procent som angav att de 
alltid åkte utan skyddsutrustning. Av återstående 88 procent satt så gott som 
samtliga i rekommenderad utrustning. Fler än tre av fyra föräldrar bland de 
tillfrågade, uppgav att de kände sig säkra på att deras barn använde rätt 
skyddsutrustning, att utrustningen monterats korrekt och att barnet bältats på rätt 
sätt i bilen. 

I München i Tyskland genomfördes 250 observationer med 354 barn yngre än 
tolv år under tidsperioden november 1994–juni 1995 för att studera en eventuell 
felanvändning (Stadler et al., 1998). Studien innehöll också en enkät som belyste 
föräldrarnas subjektiva bedömningar och vetskap om skyddsanordningen och vad 
användaren trodde var farligt. Man fann att 63 procent av dem som använde 
bilbarnstol hade någon form av felanvändning. Felanvändning studerades ur såväl 
ett tekniskt som ett psykologiskt perspektiv. Med felanvändning ur ett tekniskt 
perspektiv menas de fel som kan uppstå mellan bilen och bilbarnstolen samt 
mellan bilbarnstolen och barnet. Felanvändning ur ett psykologiskt perspektiv 
innebär att man inte genomfört handlingen eller genomfört den på fel sätt på 
grund av att man tänkt fel (kognitiv anledning), att man inte kunnat 
(kapacitetsbrist) eller att man inte velat (avsaknad av motivation). De förut-
sättningar som påverkar felanvändningen kan alltså vara tekniska, organisatoriska, 
situationsberoende och personliga. De mest frekventa svar som framkom på 
frågan om varför man skyddade barnet på fel sätt var att man inte fått någon 
information eller fått fel information, att det var tekniska problem eller att man 
velat höja komforten för barnet.  

En observationsstudie i Tyskland under år 2000 av 430 barn vid 300 
observationer visade att 66 procent av alla barn i bilbarnstol inte var korrekt 
säkrade (Roselt et al., 2002). Vid en gradering av allvarligheten i felanvändningen 
ansågs 28 procent som allvarliga fel att jämföra med en studie från 1995 där 
ungefär hälften av felen betraktades som allvarliga. Felanvändningen berodde på 
vilket system som användes och var större för system där man först skulle säkra 
stolen i bilen och därefter barnet i stolen, speciellt vid bakåtvänt åkande. Av 
föräldrarna var dock 79 procent övertygade om att de gjort rätt. Av dem som 
säkrat på fel sätt var 77 procent övertygade om att de gjort på rätt sätt. Det försvar 
som fanns för felanvändningen var en oavsiktlig slarvighet, tekniska skäl och att 
man ville erbjuda barnet bättre komfort.  

I en pilotstudie i Michigan i USA med 87 förare noterades någon slags 
felanvändning i närmare 90 procent av inspektionerna (Eby & Kostyniuk, 1999). 
Totalt sett var det bara 10 av de 87 förarna som både hade installerat barnskyddet 
rätt och placerat barnet rätt. Allvarliga fel återfanns i åtminstone 25 procent av 
inspektionerna. Fel förekom oftare avseende placering av barn i skydden än 
avseende placering av skydden i bilen. Vissa typer av fel var vanliga, till exempel 
att stolen och barnet i den spändes fast för slappt. Fel relaterade till bältets 
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låssystem var också vanliga, liksom fel relaterade till bältes placering. Inget skydd 
var dock felaktigt placerat på plats med airbag. 

I en studie i Georgia i USA i maj 2001 av 1 858 barnpassagerares skydds-
användning och placering i bilen framkom att spädbarnen ofta satt framåtvända 
(28 procent) och/eller i framsätet (24 procent) (Staunton et al., 2002).  

I en studie i Kalifornien i USA bland föräldrar till barn yngre än sju år som 
kom till en akutmottagning var 19 procent av föräldrarna okunniga om att 
spädbarn som färdades bakåtvända inte skulle placeras framför en krockkudde 
(Vaca et al., 2002). Bara 46 procent visste att barn som vägde mellan 18 och 27 
kilo borde färdas i en bältesstol/bälteskudde. Av de 655 föräldrar som deltog i 
studien var 60 procent latinamerikaner och 25 procent vita icke-latinamerikaner.  

Nästan vart tredje barn i en nationell observationsstudie av 9 332 barn yngre än 
15 år i USA använde fel skydd med hänsyn till deras storlek och ålder (Mickalide, 
2002). Närmare två av tre barn som borde ha suttit i en bältesstol/bälteskudde 
(barn mellan fyra och åtta år) var olämpligt skyddade, oftast bara i bilens 
säkerhetsbälte. 

En observationsstudie genomfördes under våren och sommaren 1995 på 
15 platser i Mississippi, Missouri, Pennsylvania och Washington i USA. Av totalt 
5 865 barn under 27 kilos vikt sågs en felanvändning på nästan 80 procent 
(Decina & Knoebel, 1997). Den vanligaste typen av felanvändning var att 
låsanordningen användes fel eller inte alls. 

I flera andra amerikanska observationsstudier som det refereras till i Eby & 
Kostyniuk (1999) konstaterades också att en stor andel av dem som använde en 
skyddsanordning för barn använder den felaktigt. 

I New South Wales, Australien, frågade man i den tidigare nämnda 
telefonundersökningen 1989/1990 om förälderns sträckning av säkerhetsbältet 
eller skyddsanordningen över barnet. Av föräldrarna föredrog 55 procent att 
skyddsanordningen satt stramt, medan 12 procent av föräldrarna lämnade 
skyddsanordningen slapp och slak (Yann et al., 1990).  
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5 Orsaker och samband 
I detta kapitel redovisas det vi funnit i litteraturen om att användning och 
felanvändning av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil kan bero på 
bakomliggande socioekonomiska faktorer. Som omtalats i kapitel 3, Definitioner, 
har vi valt att i begreppet socioekonomiska faktorer inkludera aspekter som knyter 
an till sociala, ekonomiska, geografiska och kulturella skillnader. Till sociala 
skillnader har vi hänfört skillnader i utbildning. Skillnader i inkomst är nära 
knutet till utbildningsnivå men redovisas under ekonomiska skillnader. Under 
geografiska skillnader redovisas skillnader beroende på i vilken del av ett land 
barnet bor, om det bor i tätort eller på landsbygd samt om barnet färdas i tätort 
eller på landsbygd. Kulturella skillnader kan exempelvis vara att modersmålet är 
ett annat än landets officiella språk.  

I litteraturen visades också på samband mellan olika beteenden och 
användning/felanvändning av skyddsanordningar. Dessa redovisas i kapitel 5.5 
och delas upp i aspekter som knyter an till barnet, föraren, resan respektive bilen. 
I detta delkapitel presenteras också något om föräldrarnas attityd till och kunskap 
om användning av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil. Därefter beskrivs i 
kapitel 5.6 några kampanjer och andra insatser som genomförts med syfte att nå 
speciella grupper och förbättra deras användning eller minska deras felanvändning 
av skyddsanordningar. Slutligen redovisas i kapitel 5.7 några av de under-
sökningsmetoder som använts i studierna.  
 
5.1 Sociala skillnader  
I en enkätundersökning i västra Sverige med 2 358 svarande föräldrar till barn 
mellan två månader och nio år framkom ett signifikant samband mellan den 
svarandes utbildning och hur stor andel av barnen som vändes före tre års ålder 
(Anund et al., 1999). I åldersgruppen 1–2 år satt 43 procent av barnen vars 
föräldrar endast hade folkskola/grundskola framåtvända, jämfört med 16 procent 
av barnen vars föräldrar hade akademisk utbildning. Ett liknande samband sågs 
också när det gällde hushållets inkomst. Dessa båda bakgrundsvariabler kan inte 
anses vara oberoende.  

Ett positivt samband mellan förarens socioekonomiska status och 
användningsfrekvensen av skyddsanordningar för barn sågs i en studie i USA, 
refererad till i Eby & Kostyniuk (1999). Med socioekonomisk bakgrund avsågs 
både utbildning och inkomst. 

I en pilotstudie i Michigan i USA med 87 förare observerades någon slags 
felanvändning i närmare 90 procent av inspektionerna (Eby & Kostyniuk, 1999). 
Man skiljde mellan allvarliga fel respektive inga eller mindre allvarliga fel och 
delade in förarna i en grupp med hög felanvändning och en grupp med låg 
felanvändning. Ett signifikant samband sågs när det gällde utbildningsnivå, där 
förare i gruppen med hög felanvändning hade en lägre utbildningsnivå än förare 
med låg felanvändning. Felanvändningen var högre bland lågutbildade förare. 
Samtidigt, menar författarna, hade de flesta förare lärt sig att installera skydden 
genom att läsa instruktionerna. Det var därför troligt att förare med högre 
utbildningsnivå haft lättare att ta till sig instruktionerna samt även hade större 
möjligheter att söka kompletterande upplysningar, till exempel via internet. 
Resultaten pekade även på att praktisk utbildning skulle öka andelen som använde 
utrustningen rätt samt att informationsprogram borde finnas tillgängliga via olika 
typer av media och på en mängd olika platser. 
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I en observationsstudie i Australien med 640 vuxna och 946 barn kombinerad 
med ett frågeformulär fann man att förskolebarn hade en högre användning av 
skyddsanordningar om föräldrarna hade högre utbildning (Webb, Sanson-Fisher 
& Bowman, 1988). Man fann även ett samband mellan användningen av 
skyddsanordning och faderns yrkesstatus, men inte moderns (Webb et al., 1988). 
Likaså var användningen av skyddsanordningar högre om föräldrarna var gifta, 
var icke-rökare eller hade ett preventivt hälsobeteende när det gällde sina barn.  
 
5.2 Ekonomiska skillnader 
I en enkätundersökning i västra Sverige med 2 358 svarande föräldrar till barn 
yngre än tio år framkom ett signifikant samband mellan hushållets inkomst och 
hur stor andel av barnen som vändes för tidigt (Anund et al., 1999). I hushåll med 
inkomster på mindre än 100 000 kronor per år var det 34 procent av barnen i 
åldern 1–2 år som satt framåtvända. Motsvarande andel för hushåll med inkomster 
på mer än 400 000 kronor per år var 16 procent. Ett liknande samband gällde 
också den svarandes utbildning. Dessa båda bakgrundsvariabler ansågs dock inte 
vara oberoende. Ett positivt samband mellan hushållens inkomst och andelen 
föräldrar som sökt information om skyddsanordningar kunde också noteras i 
denna undersökning. 

I Kansas City i USA genomfördes under 1994–1996 en studie med syfte att ta 
reda på om det var möjligt att minska felanvändningen av skyddsutrustning för 
barn i bil hos familjer med låg inkomst (Barrett & Graff, 1997). Genom att ge 
personlig hjälp och instruktioner önskade man minska felanvändningen. 
Jämförelser gjordes med medel- och höginkomsttagare och resultatet blev att den 
personliga instruktionen ledde till en reducering av felanvändningen bland 
låginkomstfamiljer med 46 procentenheter. Slutsatsen som författarna drog var 
emellertid att alla föräldrar, oavsett inkomstnivå, hade problem att använda 
säkerhetsutrustning för barn i bil på ett korrekt sätt, men att personliga 
instruktioner minskade felanvändningen på kort sikt.  

I pilotstudien i Michigan i USA med 87 förare observerades någon slags 
felanvändning i närmare 90 procent av inspektionerna (Eby & Kostyniuk, 1999). 
Efter indelning av förarna i en grupp med hög felanvändning och en grupp med 
låg felanvändning sågs ett signifikant samband när det gällde hushållets inkomst, 
där de med högre inkomst oftare tillhörde gruppen med låg felanvändning. 
Liksom i den västsvenska studien (Anund et al., 1999) fann man ett liknande 
samband för utbildningsnivå. 

I en observationsstudie i Australien med 640 vuxna och 946 barn kombinerad 
med ett frågeformulär uppgav föräldrar som använde skyddsanordningar till sina 
förskolebarn att de beträffande skyddsanordningarnas kostnad mer sannolikt än 
andra föräldrar hade råd att köpa en skyddsanordning (Webb et al., 1988). 
Föräldrar som inte använde skyddsanordningar till sina barn lade avsevärt större 
vikt på kostnaden för att använda skyddsanordningar till sina barn än föräldrar 
vars barn var skyddade. De föräldrar som inte använde skyddsanordningar till sina 
barn hävdade att de hade mindre ekonomisk möjlighet att köpa skyddsanordningar 
till barnen. 
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5.3 Geografiska skillnader 
Anund et al. (1999) studerade även skillnader mellan olika svenska kommun-
grupper. De olika kommungrupperna skiljde sig åt beträffande hur barnen 
skyddades när de åkte i bil. Andelen barn som alltid åkte utan skyddsanordning 
varierade från 4 till 16 procent mellan kommungrupperna. Andelen ett- och 
tvååringar som redan vänts till framåtvänt åkande varierade kraftigt mellan 
kommungrupperna, från 10 procent till över 30 procent. 

I amerikanska undersökningar refererade till i Zaza et al. (2001) konstaterades 
att användningen av skyddsanordningar för barn i bil var lägre bland landsorts-
befolkningen.  

I en nationell telefonstudie i USA visades på skillnader i användning av 
skyddsanordningar bland barn i de olika delstaterna (Bolen & Bland, 1999). För 
barn yngre än fem år uppvisades en användningsgrad på mellan 85,0 och 99,6 
procent. För åldersgruppen 5–10 år var användningsgraden av skydd mellan 69,8 
och 98,3 procent i de olika delstaterna och för 11–14 åringarna mellan 44,2 och 
95,2 procent. I undersökningen framkom små regionala skillnader för barn 0–4 år. 
Avseende de två äldre åldersgrupperna, 5–14 år, visade studien att den lägsta 
bältesanvändningen fanns i USA:s mellanvästliga och sydliga regioner. Logistisk 
regression visade att det inte var någon skillnad i användning av 
skyddsanordningar för barn 0–4 år i delstater där bälteslag ingick i grundlagen, 
jämfört med delstater där bälteslag återfanns i underordnade lagar. När det gäller 
de äldre barnen däremot, hade dessa en högre fastspänningsgrad i delstater som 
hade grundlagar gällande äldre barns användning av säkerhetsbälten.  

I en nationell observationsstudie vid BASt i Tyskland sågs en skillnad i 
användning av skyddsanordningar för barn och bälten beroende på var man 
färdades (BASt, 2002). På landsväg färdas 97 procent av barnen som var yngre än 
sex år i en skyddsanordning, men i tätort var motsvarande siffra 92 procent. I 
tätort färdades vart tredje barn av de barn som var över sex år i bara 
säkerhetsbältet och sju procent var inte säkrade alls. 
 
5.4 Kulturella skillnader 
En enkätstudie med totalt 297 invandrare och 305 svenskar i Värmland och 
Skaraborgs län i Sverige genomfördes under år 1997 (Forward, Kós-Dienes & 
Obrenovic, 2000). Invandrarna bestod av två grupper där den ena gruppen anlänt 
till Sverige under åren 1985–90. De flesta av dessa invandrare kom från Iran, 
Latinamerika, Arabländerna samt Turkiet. Den andra gruppen bestod av 
invandrare och flyktingar som anlänt mellan 1991 och 1997 från framförallt forna 
Jugoslavien. Undersökningen mätte bland annat inställningen till en rad olika 
trafiksäkerhetsaspekter, däribland barn i bil. Av resultatet framgick att 
invandrarna hade en större benägenhet än svenskarna att låta ett barn sitta i 
framsätet utan bilbarnstol. Detta gällde också om barnet satt i knäet på en 
medpassagerare eller ensam i baksätet. Invandrarna som anlänt till Sverige mellan 
1985 och 1990 var mer benägna än övriga i undersökningen att tillåta detta. 
Jämfört med övriga ansåg dessa invandrare inte att risken var särskilt stor att 
barnet skulle skadas om det satt i knäet på en medpassagerare eller ensam i 
baksätet. De trodde också i högre grad än övriga grupper att de som förare, kunde 
avstyra eventuella olyckstillbud. För övrigt ansåg dessa invandrare att det var 
praktiskt att inte använda bilbarnstol i baksätet eftersom fler passagerare då kunde 
få plats. I studien påpekades att nationalitet hade en viss effekt på resultatet 
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eftersom gruppen invandrare som ankom till Sverige åren 1985–90 skiljde sig åt 
sinsemellan. Invandrarna från arabländerna och Latinamerika var mest benägna 
att låta barnen sitta i baksätet utan bälte eller i knäet på en medpassagerare, medan 
de från forna Jugoslavien och Turkiet var de minst benägna. En förklaring till 
detta som nämndes i rapporten, var att man i länderna runt Balkan under flera år 
informerat om bilbarnstolar vilket borde ha ökat medvetenheten i denna grupp. 
Däremot hade författarna svårare att förstå varför deltagarna från Turkiet använde 
säkerhetsutrustning i högre grad än de andra. Författarna till studien påpekade att 
man inte borde dra några förhastade slutsatser om en individs förhållningssätt utan 
vara medveten om att det finns skillnader både inom och mellan olika grupper. 

I enkätundersökningen i västra Sverige förelåg skillnader i användning av 
skyddsutrustning och i vilken utsträckning föräldrarna fått respektive sökt 
information, beroende på om föräldrarna var födda i Sverige eller inte (Anund et 
al., 1999). I undersökningen hade 11 procent av barnen en förälder som var född 
utomlands och 10 procent av barnen hade båda föräldrarna födda utomlands. 
Skillnader fanns i hur ofta dessa föräldrar avstod från att bälta barnen, liksom hur 
ofta barnen vändes för tidigt. Ungefär 10 procent av de barn som inte hade någon 
svenskfödd förälder avstod från att använda bilbälte vid 1 av 20 resor eller oftare. 
Motsvarande andel för barn med en eller två svenskfödda föräldrar var 4 procent. 
Ett visst samband kunde noteras när det gällde föräldrarnas födelseland och i 
vilken riktning barnet färdades. En procent av barnen som var yngre än ett år 
färdades framåtvända. Samtliga dessa var barn utan svenskfödda föräldrar. Bland 
undersökningens samtliga barn i åldern 1–2 år färdades 24 procent framåtvända. 
Motsvarande siffra för barn utan svenskfödda föräldrar var 35 procent.  

I den studie som genomfördes i München, Tyskland av 354 barn hade 42 av 
barnen en annan nationalitet än från de tyskspråkiga länderna (Langwieder, 
Stadler, Hummel, Fastenmeier & Finkbeiner, 1997). Underlaget i studien var litet, 
men man pekade ändå på att det kunde finnas skillnader mellan de olika 
språkgrupperna. Av barnen som kom från tyskspråkiga länder satt nästan 
34 procent säkrade på rätt sätt jämfört med knappt 15 procent av barnen med 
andra nationaliteter. Av de sistnämnda barnen satt 38 procent osäkrade jämfört 
med 4 procent av barnen från tyskspråkiga länder. En större andel av barnen med 
andra nationaliteter satt säkrade i enbart säkerhetsbältet. Bland dem som använde 
någon form av skyddsanordning var emellertid felanvändningen lägre hos barnen 
med annan nationalitet (31 procent) än bland barnen från tyskspråkiga länder. 

I en studie i USA, refererad till i Eby & Kostyniuk (1999), konstaterades att 
förarens ras hade en inverkan på användningen av skyddsanordningar för barn. 
Barn i bilar med vita förare hade en högre användning av skyddsanordningar än 
barn i bilar med afroamerikanska förare. 

I en nationell studie av 9 332 barn yngre än 15 år i USA sågs att minoritetsbarn 
hade en större benägenhet att färdas oskyddade (23 procent) än vad vita barn hade 
(10 procent) (Mickalide, 2002). 

I den tidigare nämnda telefonundersökningen i New South Wales i Australien 
framkom det skillnader mellan föräldrar med en annan etnisk bakgrund och 
föräldrar med engelsktalande bakgrund (Yann et al., 1990). Med annan etnisk 
bakgrund avsågs att den svarande föräldern eller dennes mor och/eller far var 
födda i ett land där engelska inte var huvudspråket. Av föräldrarna med 
engelsktalande bakgrund angav 95 procent att deras barn (0–13 år) alltid använde 
skyddsanordning eller säkerhetsbälte. Bland föräldrarna med annan språklig 
bakgrund var andelen barn som alltid använde någon form av skydd 91 procent. 
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Av föräldrarna med engelsktalande bakgrund hade 64 procent någon gång använt 
en bältesstol/bälteskudde för sina barn. Bland föräldrar med annan språklig 
bakgrund var motsvarande andel 39 procent. På korta sträckor angav 92 procent 
av de svarande med engelsktalande bakgrund att barnen alltid använde ett skydd 
jämfört med 85 procent av de svarande med en annan språklig bakgrund. 
Föräldrar med inte engelsktalande bakgrund lät oftare, än föräldrar med 
engelsktalande bakgrund, barnen sitta i skyddsanordningen utan att sträcka bältet 
(23 procent mot 10 procent). Fler föräldrar med annan språklig bakgrund 
omtalade att barnen alltid, vanligtvis eller ibland klagade över att sitta i 
skyddsanordning (cirka 30 procent jämfört med 20 procent). Bland föräldrar med 
annan språklig bakgrund upplevde 76 procent det som ’mycket farligt’ att färdas 
utan skyddsanordning i baksätet, jämfört med 88 procent av de med 
engelsktalande bakgrund.  

En observationsstudie med syfte att jämföra bältesanvändning och användning 
av skyddsanordningar för barn genomfördes i Sydney, Australien, i juni och juli 
1991 bland folkgrupper med engelsk, italiensk, libanesisk och vietnamesisk 
bakgrund (Walker, 1991). Observationsplatserna valdes så att man för varje ställe 
skulle kunna jämföra förare från en given etnisk folkgrupp med förare från den 
engelskspråkiga folkgruppen. Observationerna gjordes när bilarna stannade för 
rött ljus och föraren intervjuades också om bland annat sin etniska bakgrund. 
Förare från de tre folkgrupperna med inte engelskspråkig bakgrund hade en lägre 
bilbältesanvändning och en lägre användning av skyddsanordningar för barn än 
den angloaustraliensiska folkgruppen hade. Speciellt klar var skillnaden av 
bilbältesanvändning i baksätet. Oavsett position i bilen använde 80 procent av de 
angloaustraliensiska barnen bilbälten, men bara 65 procent av de italiensk-
australiensiska barnen och ungefär 50 procent av barnen med libanesisk och 
vietnamesisk bakgrund.  

 
5.5 Samband 
I detta delkapitel redovisas resultat från studier som undersökt samband mellan 
olika beteenden och användning/felanvändning av skyddsanordningar för barn. 
Dessa beteenden har att göra med barnet, föraren, resan och bilen och kan i vissa 
fall antas gälla oavsett de socioekonomiska faktorer som redovisats ovan. De 
samband som sågs mellan användning/felanvändning och exempelvis bilen och 
dess utrustning kan inte anses vara oberoende av inkomst. I slutet av delkapitlet 
beskrivs också föräldrarnas motivation, kunskap och attityder till att använda 
skyddsanordningar. 
  
5.5.1 Beteenden 
Samband med barnets kön, ålder och klagomål 
Det fanns i Australien inget samband mellan förskolebarns användning av 
skyddsanordningar och barnets kön (Webb et al., 1988). 

I den svenska enkätundersökningen i västra Sverige erhölls ett samband mellan 
barnets ålder och användning av skyddsutrustning (Anund et al., 1999). Av barn i 
åldern 1–2 år var det 6–7 procent som vid minst en av 20 resor färdades utan 
särskild skyddsutrustning. Av barn i åldern 3–9 år färdades ungefär 30 procent 
utan särskild skyddsutrustning under minst en av 20 resor. Dessa resultat gällde 
användning av särskild skyddsutrustning och inte enbart bilbälten vilket innebär 
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att barn som använt endast bilbälten räknades in bland dem som färdats utan 
särskild skyddsutrustning. 

I den nationella studien av 9 332 barn yngre än 15 år i USA, sågs också ett 
samband mellan barnets ålder och användning av skyddsanordning (Mickalide, 
2002). Mer än 20 procent av barnen mellan 5 och 9 år och nästan 24 procent av 
barnen mellan 10 och 14 år färdades helt oskyddade. Detta har tidigare setts i en 
annan nationell studie av barn i samma åldersgrupper (Bolen & Bland, 1999). I 
den sistnämnda studien var 79 procent av barnen mellan 11 och 14 år bältade år 
1997. En förbättring hade dock skett sedan 1993 med 10 procentenheter. 

I den tidigare beskrivna pilotstudien i Michigan i USA skiljde man mellan 
allvarliga fel och inga eller mindre allvarliga fel och delade förarna i en grupp 
med hög felanvändning och en grupp med låg felanvändning (Eby & Kostyniuk, 
1999). Den genomsnittliga åldern på barnen vars förare var i gruppen med låg 
felanvändning var 24,7 månader medan den genomsnittliga åldern på barnen vars 
förare tillhörde gruppen med hög felanvändning var 15,6 månader. Det bör 
påpekas att man bara observerade barn yngre än 48 månader, det vill säga fyra år. 
I en annan observationsstudie i Michigan avseende användning av skydd bland 
barn i åldern 4–15 år undersöktes sambandet mellan användning och barnets kön 
(Eby et al., 2001). Inget samband kunde konstateras. Eftersom kvinnor har högre 
bältesanvändning än män i USA menade författarna att det var viktigt att 
undersöka varför skillnader i användning mellan könen uppstod när barnen blev 
vuxna. 

I Australien var användningen av skyddsanordningar högre ju yngre barnet var 
(Yann et al., 1990). För barn mellan 9 och 13 år användes nästan enbart 
säkerhetsbältet.  

Det fanns i Australien ett tydligt samband mellan barnens klagomål över att 
åka med säkerhetsbälte och användning av bältet (Yann et al., 1990). När man 
studerade barnen som inte alltid använde säkerhetsbälte, hörde 49 procent av dem 
till de barn som klagade över att använda bälte. Bland dem som alltid använde 
bilbältet var det 20 procent som hörde till de klagande. I den västsvenska studien 
var barnets missnöje ett vanligt skäl till att barnet fick börja åka framåtvänt 
(Anund et al., 1999). 
 
Samband med förarens kön, ålder och bältesanvändning 
I Australien erhölls inget samband mellan förskolebarns användning av 
skyddsanordningar och förarens ålder eller kön (Webb et al., 1988). 

Det fanns inte heller i en studie i fyra av USA:s delstater någon skillnad i 
felanvändning eller användning av skyddsanordningar beroende på förarens ålder 
eller kön (Decina & Knoebel, 1997). Det fanns ingen skillnad beroende på om 
föraren var förälder eller mor- eller farförälder, men däremot om föraren var en 
vän eller annan anhörig var det vanligare att barnen färdades obältade. 

I pilotstudien i Michigan i USA framkom skillnader hos förarna mellan 
gruppen med låg felanvändning och gruppen med hög felanvändning (Eby & 
Kostyniuk, 1999). Förarna i gruppen med låg felanvändning var oftare föräldrar 
till de observerade barnen. Barnen i åldern 0–4 år satt oftare i en särskild 
skyddsanordning om föraren var en kvinna eller om föraren var bältad. I en annan 
observationsstudie i Michigan avseende användning av skydd bland barn i åldern 
4–15 år, konstaterades ett starkt positivt samband mellan skyddsanvändning bland 
barnen och förarens användning av bälte (Eby et al., 2001). Om föraren använde 
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bälte var 76 procent av barnen också bältade, men om däremot föraren inte 
använde bälte var barnens bältesanvändning bara 20 procent. 

I enkätstudien i västra Sverige sågs inget samband mellan den svarande 
förälderns bältesanvändning och barnets användning av bälte (Anund et al., 1999). 

I studien i USA år 1997 sågs däremot ett samband mellan barnets användning 
av skyddsanordning och förarens bältesanvändning (Decina & Knoebel, 1997). 
Bland de förare som var bältade var det 5,4 procent som hade barnen utan 
bilbarnstol eller säkerhetsbälte. När föraren var obältad var 47,3 procent av barnen 
oskyddade. 

I en nationell telefonstudie i USA erhölls också detta resultat, det vill säga att 
vuxna som själva alltid använde säkerhetsbälte med större sannolikhet använde 
någon skyddsanordning inklusive bälte i bilen för sina barn (Bolen & Bland, 
1999). 

Liknande resultat erhölls i en nationell studie i USA som genomfördes runt 
årsskiftet 2001/2002 (Mickalide, 2002). Nästan 40 procent av barnen som 
färdades med obältade förare var helt oskyddade, jämfört med bara 5 procent av 
barnen som färdades med bältade förare.  

Även i Australien hade förskolebarn en högre användning av 
skyddsanordningar om föräldrarna använde säkerhetsbälte (Webb et al., 1988).  

I en studie i USA, refererad till i Eby & Kostyniuk (1999) sågs att 
användningen av någon skyddsanordning för barn var högre för barn som åkte 
ofta i fordonet med föraren, jämfört med barn som åkte mer sällan än en gång i 
veckan med föraren.  

Det fanns i USA en liten skillnad i felanvändning beroende på var skyddet var 
införskaffat (Decina & Knoebel, 1997). Det visades sig vara en mindre grad av 
felanvändning om det var föräldrarna eller annan nära släkting som monterat 
skyddet i fordonet eller bältat barnet. Det fanns endast en liten effekt som kunde 
tänkas bero på hur man fått information och eventuell hjälp med att installera 
utrustningen. De som lärt sig själva visade en något högre felanvändning.  

 
Samband med resans syfte, längd och frekvens  
I en studie i Tyskland framkom att anledningen till resan spelade roll för om 
barnet använde skyddsanordning eller inte (Stadler et al., 1998). På väg till affären 
åkte 13 procent utan skyddsanordning. Vid färd till dagis eller skolan satt 
17 procent av barnen i bara vuxenbältet därför att man skjutsade även andra barn 
utan egen bilbarnstol. Felanvändning var mycket vanligt förekommande (mer än 
65 procent) på semester och annan fritid.  

Det sågs i den amerikanska studien som genomfördes i fyra delstater 1997 en 
liten skillnad i användning och felanvändning av skyddsutrustning beroende på 
hur långt föraren hade kört och när han/hon stannat senast (Decina & Knoebel, 
1997).  

I en observationsstudie i Michigan avseende användning av skydd bland barn i 
åldern 4–15 år undersöktes om användning av skydd varierade beroende på typ av 
observationsplats (Eby et al., 2001). Ingen skillnad kunde dock konstateras. Den 
indelning som gjordes var skolor, snabbmatsrestauranger och annan typ av 
observationsplats (nöje/shopping). Inte heller kunde något samband konstateras 
för uppdelning på vardag respektive helg. Författarna drog därmed slutsatsen att 
föräldrar inte nödvändigtvis påverkades av resans mål när de avgjorde om barnen 
skulle använda skydd eller inte. 
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Förskolebarn hade i Australien en högre användning av skyddsanordningar ju 
längre sträcka barnet färdades till förskolan (Webb et al., 1988). Användningen av 
skyddsanordning var låg för barn som färdades kortare än två kilometer till 
förskolan men tilltog när färdsträckan ökade. Detta framkom också i en senare 
studie som visade att huvudorsaken till att barn i Australien inte alltid använde 
skyddsanordning var att man bara skulle åka en kort sträcka (Yann et al., 1990). 

 
Samband med bilen och dess utrustning samt skyddets placering och flytt 
I Tyskland var felanvändning av skyddsutrustning större i personbilar av typen 
minibuss, husbil och van (Stadler et al., 1998).  

Även i Michigan i USA konstaterades ett samband mellan skyddsanvändning 
och typ av bil (Eby et al., 2001). Barn använde skydd i högre grad i vad som 
benämndes som sportbilar (sport utility vehicles) och vans/minivans, än barn i 
personbilar och pickuper. Resultatet för pickuper var, enligt författarna, väntat 
eftersom bältesanvändning överlag är lägre i den typen av fordon. Däremot var 
det, med tanke på bältesanvändning överlag, oväntat att användningen i personbil 
skulle vara lägre än i sportbilar och vans/minivans. Författarna förde fram 
hypotesen att användningen av skydd var högre i dyrare typer av bilar, eftersom 
sportbilar och vans/minivans vanligen är dyrare än de andra två fordonstyperna.  

I en studie i USA under år 1997 erhölls ett samband mellan förekomsten av 
airbag på förarplats/passagerarplats och användningen av skyddsutrustning för 
barn i bil (Decina & Knoebel, 1997). Andelen obältade barn var lägre i de fordon 
som hade airbag jämfört med de fordon som inte hade airbag. Det fanns dock 
ingen skillnad i felanvändning bland dem som använde skyddsanordningar i bilar 
med airbag jämfört med bilar utan airbag. 

I Tyskland förekom felanvändning oftare om barnet satt på mittplatsen i 
baksätet, vilket hängde samman med att tvåpunktsbältet användes fel (Stadler et 
al., 1998). 

Enligt Decina & Knoebel (1997) fanns det i USA ett samband mellan 
felanvändning och var i bilen barnen satt, hur många barn det totalt var i bilen och 
hur många passagerare det var i bilen Det var vanligare med obältade barn i 
mittenstolen fram och i tredje radens säten (minivan). Andra radens mittenstol 
visade sig vara den plats där graden av användning var störst och även 
felanvändningen var där minst. När antalet passagerare och/eller antalet barn i 
bilen blev fler, ökade även antalet barn som var obältade. I Australien erhölls 
däremot inget samband mellan förskolebarns användning av skyddsanordning och 
barnets placering i fordonet (Webb et al., 1988). 

Enligt Eby et al. (2001) satt hälften av alla observerade barn i åldern 4–15 år på 
den högra passagerarplatsen i framsätet. Användningen av skydd var högre på 
denna plats (68 procent) än bland de barn som satt på någon av platserna i andra 
radens säte. På andra raden var användningen lägre för de barn som satt i mitten 
(cirka 26 procent) jämfört med de barn som satt på någon ytterplats (drygt 
50 procent). Sammanlagt var det endast ett fåtal av de observerade barnen som 
satt på mittenplats i framsätet eller på tredje radens säte.  

I den västsvenska studien framkom att 17 procent av föräldrarna angav att den 
skyddsutrustning som barnet använde monterades ur eller flyttades minst en gång 
i veckan (Anund et al., 1999). Nästan hälften av alla i familjen hade tillgång till 
fler än en bil. 
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I pilotstudien i Michigan i USA flyttade förare i gruppen med hög 
felanvändning skyddsanordningen från sina bilar oftare än en gång per vecka (Eby 
& Kostyniuk, 1999). Detta samband påpekades också i Decina & Knoebel (1997), 
där det visade sig vara mycket vanligare med felanvändning i de fall skydden 
flyttades mellan fordonen jämfört med om de normalt inte flyttades. 
 
5.5.2 Kunskap och motivation, attityder och åsikter  
Några frågor i en enkätundersökning i västra Sverige avsåg att belysa föräldrarnas 
kunskaper om rekommendationer, lagkrav, montering av skyddsanordningar och 
bältesplacering (Anund et al., 1999). Av svaren var 58 procent korrekta, 
25 procent var felaktiga och i 17 procent av svaren hade föräldrarna angett att de 
inte visste vilket svarsalternativ som var korrekt. Mot detta ställdes att närmare 
90 procent av föräldrarna kände sig säkra på att de hade valt den rätta 
skyddsanordningen, monterat den korrekt och satt fast barnet med bältena på rätt 
sätt. 

Av föräldrar i Tyskland var 79 procent övertygade om att systemet med 
skyddsanordningar verkligen skyddade barnen (Stadler et al., 1998). De som 
använde bälteskudde var dock minst övertygade om detta. Av dem som inte 
trodde på systemet med skyddsanordningar fanns en felanvändning på 79 procent. 
Andelen felanvändare bland dem som trodde på systemet var 63 procent, vilket 
utgjorde en signifikant skillnad. I den enkät som hörde samman med 
observationsstudien frågades efter övertygelsen om att barnet var rätt säkrat 
(Stadler et al., 1998). Av dem som på något sätt säkrade barnet fel var 27 procent 
medvetna om det. Av dem som inte säkrade barnen alls var 90 procent medvetna 
om att de gjorde fel. Som skäl till att man inte säkrade barnen angav några att man 
inte kände till lagen, medan andra trodde att trepunktsbälte var tillräckligt för en 
10-åring. Av alla svarande var 55 procent inte alls medvetna om att de säkrade fel. 
Av dem som säkrade med bilbarnstol var 60 procent inte medvetna om att de 
gjorde fel. 

I en undersökning i USA, refererad till i Eby & Kostyniuk (1999), 
konstaterades att förarens attityd till skyddsanordningsfaktorer som bekvämlighet, 
kostnad och social norm för användande, uppvisade ett positivt samband med 
användningen av skyddsanordningar. 

Av föräldrarna i New South Wales, Australien ansåg 97 procent att det var 
”mycket farligt” för ett barn att färds i framsätet utan någon form av 
skyddsanordning (Yann et al., 1990). Däremot ansåg bara 85 procent av 
föräldrarna att det var ”mycket farligt” att färdas utan skyddsanordning i baksätet. 
En skillnad erhölls i svaren beroende på om man beaktade föräldrarnas 
användning av skyddsutrustning till barnen. Av föräldrarna vars barn inte alltid 
använde skyddsutrustning uppfattade 51 procent att baksätet var ”mycket farligt” 
mot 87 procent av de föräldrar vars barn alltid använde skyddsutrustning (Yann et 
al., 1990).  

I Australien ansåg föräldrar som skyddade sina barn i lägre utsträckning än 
övriga att det var besvärligt att använda skyddsanordningar, att det var svårigheter 
i att få skyddsanordningen att passa i bilen och att det var för mycket besvär med 
att spänna fast barnen på korta resor (Webb et al., 1988). De föräldrar som 
använde skyddsanordning till sina förskolebarn var mer benägna att tro att de 
erbjöd barnen större säkerhet i händelse av en olycka när de använde en 
skyddsanordning. De föräldrar som inte använde skyddsutrustning till barnen 
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trodde i större utsträckning att turen bestämde om deras barn skulle bli skadade 
eller inte i en fordonsolycka. Föräldrar till barn som åkte oskyddade var också mer 
benägna att tro att de som föräldrar kunde förhindra ett barn som satt i knäet från 
att skadas vid en olycka. 

Enligt författarna i en australiensisk undersökning fanns det inget samband 
mellan den observerade användningen av skyddsanordningar och föräldrarnas 
kunskaper om skyddsanordningslagar (Webb et al., 1988). Det fanns inte heller 
något samband mellan användningsgraden och hur föräldrarna uppfattade 
sannolikheten att få böter för att barnen inte skyddades.  
 
5.6 Föreslagna och genomförda insatser 
I detta kapitel har vi valt att redovisa några av de kampanjer som man föreslagit 
och/eller utfört i de olika länderna i avsikt att öka användningen av 
skyddsanordningar eller minska felanvändningen för någon speciell grupp av barn 
i samhället.  

I Sverige pågår eller har pågått flera lokala initiativ inom området barns 
säkerhet i bil. Exempelvis kan nämnas den utbildning av landstingspersonal inom 
mödra- och barnavård som genomförts i Dalarna (Anund, Sörensen & Örtlund, 
2001). Syftet med utbildningen var att personalen bättre skulle kunna förmedla 
information till föräldrar de mötte om hur barn bäst borde skyddas vid färd i bil. I 
undersökningen konstaterade författarna att trafiksäkerhetsinformation via bland 
annat landstinget kan vara ett effektivt sätt att nå de flesta småbarnsföräldrar.  

I Blekinge fick föräldrar redan när barnet var nyfött på BB, välja att 
fortlöpande ta emot information om hur barn bör skyddas i trafiken (Anund & 
Sörensen, 2001). Informationen till dessa föräldrar och deras barn, de så kallade 
Säkereksfamiljerna, visade sig ha en viss positiv effekt. Resultaten tydde på att 
barnen i Säkereksfamiljerna åkte säkrare under sin första resa i livet, att de i högre 
utsträckning alltid hade bälte på sig och att andelen barn som aldrig åkte utan 
skyddsutrustning var högre. Föräldrarna verkade i vissa avseenden också vara 
kunnigare i säkerhetsfrågor. 

I Kansas City i USA delades under 1994–1996 nya skyddsutrustningar ut till 
låginkomstfamiljer och sedan utbildades dessa föräldrar om hur 
skyddsutrustningen skulle installeras och användas (Barrett & Graff, 1997). Efter 
30–60 dagar granskades om utrustningen användes korrekt och jämförelser 
gjordes med medel- och höginkomsttagare. Resultatet av studien visade att det 
bästa sättet att minska felanvändningen under de 60 första användningsdagarna 
var den personliga instruktionen. Vid jämförelse med mellan- och 
höginkomsttagarna hade 98 procent av föräldrarna i dessa grupper minst en typ av 
felanvändning mot 52 procent av låginkomsttagarna. Låginkomstgruppens 
montering av stolen och placering av barnet i stolen var signifikant bättre än i de 
båda andra inkomstgrupperna. Personlig instruktion reducerade felanvändningen 
bland låginkomstfamiljerna med 46 procentenheter.  

I USA gjordes i mars 1998 en systematisk genomgång av vetenskaplig 
litteratur för att se om någon av fem olika åtgärder ökade användningen av 
skyddsanordningar för barn i bil (Zaza et al., 2001). För varje åtgärd användes 
förändring i andelen användare eller förändring i skadegrad som mått på 
effektiviteten av åtgärden. Undersökningens resultat kunde sammanfattas i att det 
fanns ett starkt belägg för att lagar om skyddsanordningar för barn i bil och 
distributions- och utbildningsprogram var verkningsfulla. Med distributions- och 
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utbildningsprogram menades att föräldrar fick låna, hyra eller erhöll en 
skyddsanordning. Programmet inkluderade också utbildning. Även samhällsspridd 
information kombinerad med utökad övervakning och motivations- och 
utbildningsprogram hade tillräckliga bevis på effektivitet. Rena utbildnings-
kampanjer till föräldrar, barn eller yrkesgrupper som hälsovårdspersonal och 
lagövervakningspersonal var inte tillräckligt verkningsfulla.  

Enligt Eby & Kostyniuk (1999) kunde det vara så att kampanjer för att 
informera om hur man installerar skydd inte blev effektiva om man inte samtidigt 
påpekade att många gjorde fel utan att de visste om det. Orsaken skulle vara att 
nästan alla förare trodde att de gjorde rätt medan närmare nio av tio hade gjort fel. 
Resultaten visade också, enligt författarna, att utbildningsinsatser skulle behövas, 
avseende hur barnet skulle placeras och bältas i skyddet och att tillverkare 
behövde lämna mer detaljerade instruktioner. Vidare sades att föräldrar borde 
kontrollera att skydden passade i bilen före inköp eftersom inte alla skydd passade 
i alla bilar. Föräldrar verkade också vara ovilliga att sträcka bältet tillräckligt över 
barnet, menade artikelförfattarna. Allmän information om vikten av att säkra 
barnet på rätt sätt borde därför lämnas. Resultaten antydde vidare att om 
bältesanvändningen kunde ökas skulle eventuellt en positiv bieffekt bli att även 
användningen av särskilda skyddsanordningar skulle öka. Artikeln pekade även på 
att det behövdes ansträngningar för att få ner andelen fel. 

Enligt Eby et al. (2001) borde insatser som ökade förarens bältesanvändning 
kunna få den positiva bieffekten att skyddsanvändningen bland barn i åldern 4–15 
år skulle öka. En bättre förståelse för vilka insatser som behövdes skulle, enligt 
samma författare, kanske också nås om en bättre förståelse nåddes bland 
beslutsfattare och myndigheter avseende sambandet mellan fordonens värde och 
barnens användning av skyddsutrustning. 

I den telefonundersökning som utfördes i New South Wales, Australien 
1989/1990 framkom att fler föräldrar med inte engelsktalande bakgrund omtalade 
att barnen alltid, vanligtvis eller ibland klagade över att sitta i skyddsanordning än 
föräldrar med engelsktalande bakgrund. Därför drogs ett projekt igång med syfte 
att utveckla olika strategier för att kunna förändra detta beteende hos barn som 
använde skyddsanordning och säkerhetsbälte i motorfordon (Kenny, 1992). 
Strategierna var riktade till olika grupper av föräldrar som i mindre grad använde 
skyddsanordningar för sina barn. Målgruppen var föräldrar med barn mellan 3 och 
8 år som klagade över att färdas fastspända och vars föräldrar fogade sig efter sina 
barn. Även föräldrar med en inte engelsktalande bakgrund och föräldrar med svag 
eller negativ attityd till säkerhetsvärdet av skyddsanordningar för barn i bil hörde 
till målgruppen. Föräldrar och vårdnadshavare fick del av förändringsstrategierna 
genom en träningsvideo med medföljande broschyr som spreds till skolor, 
förskolor, dagis och andra inrättningar för barn. Resultaten av kampanjen 
framgick inte. 

I en observationsstudie i Sydney, Australien år 1991 av attityder och kunskap 
hos föräldrar i tre olika folkgrupper med inte engelsktalande bakgrund, framkom 
att huvudskälet till den lägre användningen av skyddsanordningar var att dessa 
föräldrar inte var lika övertygade som föräldrar med engelsktalande bakgrund om 
faran med att färdas oskyddad i baksätet (Walker, 1991). De tre grupperna hade 
italiensk, libanesisk respektive vietnamesisk bakgrund. En informationskampanj 
med syfte att höja användningen av skyddsanordningar i baksätet bland dessa 
föräldragrupper utvecklades därför (Preece, 1994). Det centrala budskapet var 
faran i att åka oskyddad i baksätet, förarens ansvar för barnens användning av 
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skyddsanordningar och principerna för bötesbeloppet om barnen inte färdades 
skyddade. Budskapet målgruppsanpassades för att bättre passa de olika grupperna. 
Kampanjen sökte stöd hos media på respektive grupps hemspråk. Information till 
de olika folkgrupperna lämnades genom skolor, religiösa organisationer samt 
andra verksamheter och genomfördes november–december 1993 (Preece, 1994). 
Kampanjen följdes upp med en attityd- och kunskapsundersökning med direkta 
intervjuer bland människor från Italien, Vietnam och Libanon i Sydneys förorter 
(Yann, Campbell, Hoare & Wheeler, 1994). Sammanfattningsvis kunde sägas att 
kampanjen hade en viss effekt med olika förändringar i medvetenhet och attityder 
till användning av skyddsanordningar. 
 
5.7 Undersökningsmetoder 
I detta kapitel beskrivs några exempel på olika metoder som använts för att 
undersöka barns användning och felanvändning av skyddsanordningar i bil och 
för att erhålla ytterligare information som man velat koppla till 
användningen/felanvändningen. Det har i de olika undersökningarna förekommit 
både observationsstudier, personliga intervjuer, telefonintervjuer och enkätstudier. 
Här beskrivs speciellt den urvalsprocedur man använts sig av. 

I Sverige har olika metoder använts för att undersöka barns användning av 
skyddsutrustning i bil. Vid en tillståndsmätning observerades 274 barn vid infarter 
till parkeringsplatser vid flera köpcentra och dagis på två olika orter (Anund, 
1998). Observatören såg om barnen var bältade eller inte och följde sedan med 
bilen till den plats där föraren valde att parkera. Där bad observatören att få se hur 
barnen satt skyddade och fyllde i resultatet på ett mätprotokoll.  

För att kunna se vad som påverkade föräldrarna att välja en viss 
skyddsutrustning och hur de fått kunskap och information om fastsättning av 
utrustning och barn genomfördes två fokusgrupper med föräldrar (Anund, 1998). 
Den första gruppens föräldrar var alla svenskfödda medan föräldrarna i den andra 
gruppen var invandrare från Iran och Irak, där dock de flestas barn var födda i 
Sverige. Resultatet från fokusgrupperna användes för att generera hypoteser om 
vad det är som påverkar föräldrar att agera som de gör. Resultatet låg också till 
grund för konstruktionen av den enkät som användes vid studien i västra Sverige 
(Anund et al., 1999). I enkätstudien sändes en postal enkät till slumpmässigt valda 
målsmän för barn mellan 2 månader och 9 år inom Region Väst. Frågorna gällde 
såväl bakgrund som beteende och kunskap om hur barn i bil borde skyddas. I 
urvalet slumpades samma antal barn i var och en av de i regionen ingående 
kommunerna (70 stycken) samt ett större antal i regionens storstadskommun. 
Totalt skickades 3 768 frågeformulär ut och svar erhölls från 2 358 föräldrar, 
vilket gav en svarsfrekvens på 63 procent. Upp till två påminnelser skickades om 
inte den första enkäten besvarades. Svaren viktades till kommun- och regionnivå 
för att resultatet skulle kunna generaliseras.  

I en studie i fyra delstater i USA ville man veta mer om hur vanligt 
förekommande felanvändningen av skyddsutrustning för barn i bil var (Decina & 
Knoebel, 1997). Man studerade vilken typ av felanvändning som var vanligast 
beroende på nyare utrustning och montering i fordon med airbag samt fordon med 
olika typer av bälten. Ett slumpmässigt urval gjordes av sammanlagt 4 000 fordon 
med barn som passagerare. Intervjuer gjordes med dem som hade barn i bilen som 
vägde mindre än 27 kg. Data samlades in av ett intervjuteam bestående av två 
personer, en som observerade och en som intervjuade. Sammanlagt stoppades 
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4 012 fordon. I dessa färdades 5 865 barn som vägde mindre än 27 kg. Data 
samlades in under våren och sommaren 1995 på sammanlagt 15 platser i 
Mississippi, Missouri, Pennsylvania och Washington. För det mesta observerade 
och intervjuade man vid lokala och regionala shoppingcenter. Avsikten med 
studien var inte att urvalet skulle vara statistiskt representativt för hela USA. Tre 
olika typer av information inhämtades; bostadstyp och av föraren rapporterade 
demografiska uppgifter, observerad användning/felanvändning av skyddsutrust-
ning för såväl föraren som barnen i bilen, samt beteende i samband med förvärvet 
och monteringen av utrustningen. Man frågade om förarens relation till barnen, 
ålder och vikt på barnen, antal bilar, förekomst av airbag, hur man skaffat 
utrustningen, hur ofta man flyttade skydden, vem som hade installerat skyddet i 
bilen, hur man hade fått information om hur man skulle göra när skyddet 
installerades, vem som satte barnet i skyddet, hur man önskade erhålla 
information och kunskap om installation av skyddsanordningar och placering av 
barn i skyddet, tid och sträcka sedan senaste stoppet samt kod för var man bodde. 
De analyser som gjordes av datamaterialet var deskriptiva. 

I en undersökning i Michigan önskade man bestämma frekvensen av 
användningen av skyddsanordningar bland barn yngre än 4 år samt bestämma 
frekvens och mönster i felanvändning (Eby & Kostyniuk, 1999). Dessutom ville 
man undersöka faktorer som hade samband med användarfrekvensen avseende 
skyddsanordningar för barn över hela delstaten. Man använde sig av två metoder. 
Den ena utgjordes av observationer av kön och skyddsanvändning bland barn 
yngre än 4 år, förarens ålder (klassindelad), kön och användning av 
trepunktsbälte. Barnets kön gick inte att bestämma varför detta utgick ur 
undersökningen. När data för ett fordon registrerats studerades nästa, vilket 
medförde bortfall vid höga flöden. Den andra utformades som en pilotstudie med 
förarintervjuer samt visuell inspektion av skyddsanordningens placering i fordonet 
och barnets placering i skyddet. Urvalsramen reducerades från 83 kommuner till 
28 genom att man valde den urvalsprocedur som NHTSA (National Highway 
Traffic Safety Administration) rekommenderar för undersökning av bältes-
användning. Kommunerna delades in i fyra strata beroende på historisk 
bältesanvändning och fordonstrafikarbete. Alla barnavårdscentraler och alla 
daghem i de 28 kommunerna fick ingå i urvalsramen. I varje stratum slumpades 
10 barnavårdscentraler och 12 daghem med återläggning. Observationstidpunkt 
tilldelades slumpmässigt efter öppettider och ”aktiv” tid för varje plats. Inga 
observationer gjordes under helger. För pilotstudien valdes i varje stratum sju av 
de daghem som ingick i observationsstudiens urval. Kontakt togs i slumpmässig 
ordning med respektive daghem för att undersöka om det var möjligt att utföra 
intervjuer i samband med hämtning/lämning av barn. De första sju inom varje 
stratum som accepterade att delta blev utvalda. Alla mätplatser besöktes av ett par 
fältarbetare under två timmar. En person utförde alla inspektioner medan den 
andre utförde alla intervjuer. Färre än 5 procent av förarna avstod, från att 
medverka i intervjun. Intervjun omfattade frågor om fordonet, barnet yngre än 
4 år, skyddsanordningen, kunskap om Michigans lag om skyddsanordningar för 
barn samt förarvariabler. Inspektören delade ut en nalle (Buckle-Me Bear) till alla 
barn i bilen och valde slumpmässigt ett av barnen som var yngre än 4 år (om det 
fanns flera) som satt i en skyddsanordning att inspekteras. Inspektionen omfattade 
skyddsanordningens märke, modell och typ, placering i fordonet, fastsättning i 
sätet och placering av barnet i skyddet. Föraren fick en kopia på 
inspektionsprotokollet och fick veta vilka fel som upptäckts. Informations-

28 VTI notat 17-2003 



broschyrer om korrekt användning av skyddsanordningar och återkallande av 
skyddsanordningar delades ut.  

I New South Wales i Australien genomfördes en observationsstudie vid 
förskolor år 1986 (Webb et al., 1988). För att erhålla information om 
socioekonomisk bakgrund och föräldrarnas attityder och åsikter skickades ett 
frågeformulär med hem för att fyllas i och returneras med posten. Telefonnummer 
och adress erhölls för att vid behov kunna ta kontakt. Som jämförelsematerial 
gjordes observationer även vid ett shoppingcenter. Frågorna som rörde attityder 
och åsikter baserades på Health Belief Model. 

Åren 1989/90 genomfördes en telefonundersökning bland föräldrar/vårdnads-
havare till barn 0–13 år i New South Wales, Australien (Yann et al., 1990). De 
som i en undersökning gällande hela populationens resande i fordon under det 
sista halvåret visade sig vara förälder/vårdnadshavare ombads att besvara 
särskilda frågor i formuläret. Föräldern/vårdnadshavaren skulle också ha rest med 
sitt barn i ett fordon under det sista halvåret och frågorna gällde det barn i åldern 
0–13 år som senast hade födelsedag. Ett urval på 800 föräldrar/vårdnadshavare 
nåddes. Svaren viktades senare för att omfatta hela befolkningen i New South 
Wales. Frågorna i undersökningen gällde var i bilen barnet färdades, 
användningen av bälten och skyddsanordningar för barn och om barnet fann det 
komfortabelt att använda skyddsanordningen. Även några attitydfrågor samt 
frågor om förälderns och barnets bakgrund ställdes. 
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6 Diskussion 
I föreliggande studie har vi med hjälp av litteratur och artiklar publicerade under 
framförallt 1990- och 2000-talet belyst barns användning och felanvändning av 
skyddsanordningar vid färd i bil. Den litteratur vi har fokuserat på har på ett eller 
annat sätt belyst frågan om barns säkerhet i bil ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

En begränsning i studien är att vi endast studerat litteratur som är författad på 
svenska, tyska eller engelska. De länder som vi har erhållit litteratur från är 
Sverige, Tyskland, USA och Australien. Med de krav vi ställde på innehållet i 
litteraturen erhölls ingenting från övriga nordiska länder eller England, vilket var 
oväntat. Sökningen genomfördes av VTI:s bibliotek och informationsservice. 
Vidare sökte vi information på internet.  

 
Problem  
I den lästa litteraturen har författarna haft lite olika infallsvinklar avseende vissa 
definitioner som ickeanvändning och felanvändning. Det som i en studie kallas 
ickeanvändning kan i en annan kallas felanvändning och vice versa. Det är därför 
ibland svårt att veta vad som egentligen avses. I vissa studier har man även valt att 
skilja på allvarlig och mindre allvarlig felanvändning.   

Vår definition på ickeanvändning är att inte använda bälte över huvud taget. 
Därmed räknas även de som sitter i särskild skyddsanordning men inte är bältade, 
varken med bilbarnstolens eller bilens bälte, till icke-användarna. Begreppet 
felanvändning är mer komplext. Det kan dels avse att man använder fel 
utrustning, dels att man använder rätt utrustning men på fel sätt. En person som 
sitter på bilens säte och är bältad klassas som felanvändare om till exempel 
personen har bältets diagonaldel under armen, men även om personen exempelvis 
är ett litet barn som borde ha åkt bakåtvänt eller suttit på bälteskudde/bältesstol.  

Det är också svårt att veta vad som ingår i termen ”restraint use” – användning 
av skyddsanordningar. Termen ”restraint use” kan ha olika betydelse i olika 
studier och i olika länder kan innebörden vara olika beroende på landets lagar och 
rekommendationer, samt vilka åldersgrupper av barn man studerar. Därför kan 
termen i vissa sammanhang innefatta ”Särskild skyddsanordning för barn” (CSS, 
Child Safety Seat eller CRS, Child Restraint System), ibland särskild skydds-
anordning för barn samt bälten där anordningen så kräver och ibland enbart 
bälten. Det är därför inte säkert att översättningen av den engelska termen alltid 
blivit riktig.  

Ett ytterligare problem i samband med tolkningen av genomförda studier är att 
det inte alltid är lätt att veta om döda inkluderas i skadade och vilken definition av 
skadade som har använts. Inkluderas såväl lindrigt som svårt skadade? Vi har 
därför företrädesvis valt att studera dödade eftersom den definitionen är mer 
entydig. 

Definitionen av socioekonomiska faktorer är inte heller självklar. Vi har valt att 
inkludera aspekter som knyter an till sociala, ekonomiska, geografiska och 
kulturella skillnader. Dessutom finns en mängd samband mellan dessa faktorer 
och andra mer bakomliggande faktorer, vilket i sin tur resulterar i en skillnad 
mellan hur barn från olika grupper i samhällen skyddas. Några av dessa 
bakomliggande aspekter som genomförd forskning har fokuserat på har varit 
skillnader som finns hos barnet, föraren, bilen eller resan.  

Flera studier pekar på det stora problemet med felanvändning av 
skyddsutrustning inklusive bälten. Dessa studier har vanligtvis skett genom 
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observationer ute i trafiken, genom enkätstudier eller telefonintervjuer. I detta 
sammanhang är det viktigt att komma ihåg att rekommendationerna för hur barn 
ska färdas är olika i de berörda länderna och även kan skilja sig från vad lagen 
föreskriver. Vi har inte kunnat få en tydlig bild av vilka rekommendationer som 
gäller i de olika länderna och därför vet vi inte om de lagkrav som finns är de 
samma som rekommendationerna. I Sverige finns det en diskrepans mellan lagen 
och rekommendationerna.  

Vid jämförelse mellan olika studier bör man även ha i minnet att det speciellt 
vid observationsstudier är människor som ska fungera som instrument för att mäta 
och observera olika saker. Eftersom människor är olika och har erhållit olika 
utbildning inför observationsstudier genomförs mätningarna inte alltid på samma 
sätt, kanske inte ens i samma studie. Även vid telefonintervjuer kan en påverkan 
ges av intervjuaren på den svarande och därmed på svaren. Ett annat problem kan 
vara undersökningens urval eller att antalet svarande/observerade varit så lågt att 
generella slutsatser inte borde dragits. 

 
Lagkrav, rekommendationer och dödsrisk  
När det gäller lagkrav kan man konstatera att det finns klara skillnader mellan de i 
studien ingående länderna. 

I Sverige skall alla barn använda särskild skyddsanordning till och med det år 
barnet fyller sex år. Alla som reser i personbil ska vara bältade om plats med bälte 
finns tillgänglig. I Tyskland säger lagen att barn yngre än 12 år och kortare än 
150 centimeter endast får åka bil om de använder godkänd skyddsanordning. Brott 
mot detta betraktas som allvarliga, men undantag kan göras om det är omöjligt att 
säkra barn i skyddsanordning därför att andra personer är säkrade med bälten som 
skulle behövas för att säkra barnet. I USA varierar lagarna beroende på delstat. 
Vanligtvis finns det särskilda regler för barn upp till 4 eller 5 års ålder. I vissa 
delstater bygger dock reglerna på en kombination av barnets ålder och vikt. I 
Australien finns det regler för hur barn som är yngre än 1 år ska skyddas. 
Dessutom finns det regler för förarens ansvar att säkerställa att barn 1–13 år 
använder skyddsutrustning. Här räknas bälte som ett giltigt skydd.  

Dessa låga krav återspeglas i dödsrisken för barn i Australien där de yngsta 
barnen hade den högsta dödsrisken. Även i Tyskland hade de yngsta barnen den 
högsta dödsrisken. I Sverige hade denna åldersgrupp däremot den lägsta 
dödsrisken. En jämförelse mellan skadade barn i Sverige och Tyskland visar att 
färre svenska barn skadas upp till och med 3 års ålder. En möjlig orsak till det 
lägre skadeutfallet i Sverige kan vara de rekommendationer som finns om 
bakåtvänt åkande och som ställer högre krav än vad lagen gör på barns säkerhet i 
bil. Det är viktigt att rekommendationer avseende bakåtvänt åkande upp till barnet 
är 4–5 år samt användning av bältesstol/kudde till dess att barnen är 10–12 år blir 
allmänt kända och accepterade. Eventuellt kan detta göras genom att lagen ändras 
så att den bättre stämmer överens med rekommendationerna. 

 
Skadeutfall vid ickeanvändning samt felanvändning 
I de studier som redovisar analyser av olyckor där barn har omkommit som 
passagerare i bil uppges att i Sverige var 25 procent av de barn som dog som 
passagerare i bil obältade. I USA varierar siffran på andelen omkomna barn som 
var obältade mellan 46 procent och 70 procent. Bland dem som omkom och var 
obältade, var skallskador den klart dominerade dödsorsaken både i Sverige och 
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USA. Från Australien redovisas att andelen omkomna barn som inte använde 
någon skyddsanordning var 35–40 procent.  

I de redovisade studierna framkom att en vanlig orsak till felanvändning var att 
föräldrarna inte hade fått någon information eller hade fått fel information. Det 
fanns också en stor risk för felanvändning som var kopplad till att man ville höja 
komforten för barnen och att det skulle vara praktiskt för familjen. En annan 
vanlig felanvändning var problem med att använda bältets låsanordning som det 
var tänkt samt att bältet inte spändes korrekt över barnet.  

Vid jämförelse mellan länderna med tanke på användningen av bältade och 
särskilda skyddsanordningar pekar resultaten dock på att barn i Sverige skyddas 
bra i jämförelse med barn i USA, Tyskand och Australien.  

 
Socioekonomiska faktorer och andra bakomliggande faktorer 
Bland socioekonomiska faktorer valde vi att inkludera aspekter som knyter an till 
sociala, ekonomiska, geografiska och kulturella skillnader. Dessutom fann vi 
andra mer bakomliggande skillnader som påverkar hur barnen skyddas. Dessa 
valde vi att gruppera och redovisa som skillnader hos barnet (kön, ålder och 
klagomål), föraren (kön, ålder, bältesanvändning, kunskap, motivation, attityd och 
åsikt), resan (syfte, längd och frekvens) och bilen (utrustning och skyddets 
placering och flytt). 
 
• Sociala skillnader 
I litteraturen framkommer skillnader i hur barn skyddas som knyter an till vilken 
utbildning föräldrarna har. Studier i såväl Sverige som USA och Australien pekar 
på att det är vanligare med ickeanvändning och felanvändning bland de barn vars 
föräldrar har en låg utbildning jämfört med barn till föräldrar med hög utbildning. 

En tolkning som lyftes i en av de amerikanska studierna var att, eftersom de 
flesta förare hade lärt sig att installera skydden genom att läsa instruktionerna, var 
det troligt att förare med högre utbildningsnivå hade haft lättare att tolka de 
skriftliga instruktionerna. De med högre utbildning hade också större möjligheter 
att söka kompletterande upplysningar via till exempel internet. 

 
• Ekonomiska skillnader 
Det finns ett samband mellan utbildningsnivå och inkomst. Resultat presenterade 
under sociala skillnader i form av utbildningsnivå, återfinns även i studier som 
belyser problemet sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Bland observerade barn 
visade det sig vara vanligare att hushåll med högre inkomst hade barn som var 
bältade och hade en lägre felanvändning jämför med hushåll med lägre inkomst. 

I Kansas City i USA resulterade utbildning med personliga instruktioner bland 
låginkomsttagare i att felanvändningen minskade på kort sikt. Kritik kan dock 
riktas mot studiens upplägg däri att kontrollgruppen bestod av medel- och 
höginkomsttagare, vilka vi inte anser vara likvärdiga. 

I en australiensisk studie visade det sig att föräldrar som inte använde 
skyddsutrustning till sina barn var mer fokuserade på problemet att 
skyddsanordningarna var dyra att införskaffa än vad andra var.  

 
• Geografiska skillnader 
Avseende geografiska skillnader valde vi att söka efter litteratur som behandlar 
skillnader i användning och felanvändning mellan olika geografiska områden men 
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också mellan till exempel barn som bor/reser i tätort kontra på landsbygden. 
Resultaten är få, men studier i Tyskland visar att barn som reste på landsväg i 
större utsträckning var skyddade än de som reste i tätort. Å andra sidan visade 
amerikanska resultat att användningen av skyddsutrustning var lägre bland boende 
på landsbygden jämfört med dem som bodde i tätort. I detta sammanhang finns 
det anledning att hålla isär effekter som beror på var man bor och effekter som 
beror på vilken väg man åker på. Det kan finnas anledning att tro att man är mer 
benägen att skydda barnen på vägar där hastigheten är hög än på vägar där 
hastigheten är jämförelsevis låg. 

I en amerikansk studie fann man skillnader mellan delstaterna i användning av 
skyddsanordningar för de barn som var 5–14 år men inte för barn i åldern 0–4 år. 
Författarna trodde att en anledning till skillnaderna var att de lagar som styr 
bältesanvändning för de äldre barnen har olika betydelse i olika delstater. I några 
delstater är dessa bälteslagar grundlagar medan de i andra delstater är 
underordnade lagar. Det är därför troligen inte rätt att redovisa undersökningens 
resultat som en geografisk skillnad utan att det snarare är en skillnad i lagstandard. 

 
• Kulturella skillnader 
Från Sverige, Tyskland, USA och Australien fann vi litteratur som åtminstone i 
någon bemärkelse belyste kulturella skillnader. Vad som kan betraktas som 
kulturella variabler varierade något. Ofta användes språk skiljt från landets 
officiella språk som en variabel att gruppera efter. I USA nämndes 
minoritetsgrupper eller ras och i de Australiensiska studierna etniska grupper. 
Gemensamt för studierna är att resultaten i samtliga fall pekade på att det fanns 
kulturella skillnader avseende om och i så fall hur barn skyddades när de åkte bil.  

I Tyskland noterade forskare en större felanvändning bland de barn vars 
föräldrar inte var tyskspråkiga. I Sverige sågs i forskningen en större 
felanvändning bland de barn vars föräldrar var födda i ett annat land än Sverige. 
Studier i USA visade att barn till afroamerikanska föräldrar hade en större 
felanvändning än vita. Vidare konstaterade man att barn från minoritetsgrupper 
oftare färdas oskyddade än vita barn. I Australien noterades skillnader i 
ickeanvändning och felanvändning mellan engelskspråkiga grupper och grupper 
med annan språklig bakgrund än engelsk.   

Vad de observerade skillnaderna beror på framgår bara delvis av studierna. Det 
finns säkert flera förklaringar. Det kan till exempel finnas samband mellan etnisk 
tillhörighet och utbildningsnivå, inkomst och/eller bilstandard. I flera av studierna 
valde forskarna att fokusera på språkaspekten. En hypotes kan därför vara att det 
är svårare att förstå budskapet i information och kampanjer, men även att förstå 
det som finns skrivet i de instruktioner som bifogas utrustningarna. En annan 
hypotes kan vara att uppfattningen om vad som är riskfyllt varierar i olika grupper 
i samhället. Detta kan bero på vad man ”har med sig i bagaget” och om man i 
hemlandet fått information om skyddsanordningar för barn i bil. Det finns också 
anledning att beakta social norm. Det kan handla dels om normer i det land man 
lever i, dels om normer som man har med sig från det land man tidigare har levt i. 
Exempelvis kan det i vissa länder vara ”fint” att få sitta i knäet på sin mormor i 
framsätet. Självklart finns det även anledning att tro att praktiska aspekter som 
familjens storlek har betydelse. Det är mycket möjligt att det är vanligare med 
stora familjer i vissa kulturer. 
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• Skillnader hos barnet  
Det fanns i litteraturen skillnader i hur barnen skyddades beroende på barnets 
ålder. Det var i alla länderna mer vanligt att ickeanvändning och felanvändning 
var större ju äldre barnet var. I en australiensisk studie undersökte man om det 
fanns någon skillnad i felanvändning mellan pojkar och flickor. Det kunde dock 
inte påvisas några sådana skillnader.  

Vidare noterades att det var vanligare att man fann barn som klagade över att 
använda bälten och skyddsanordningar bland de barn som inte alltid skyddades 
jämfört med de barn som alltid skyddades. Vi tolkar det som att föräldrar lät 
barnen slippa använda skyddsanordning om de klagade mycket. Det kan dock 
vara svårt att avgöra vad som är orsak och vad som är verkan.  

I en amerikansk studie menade författarna, att eftersom det bland barn inte 
kunde konstateras någon könsskillnad i skyddsanvändning medan det var känt att 
kvinnor hade en högre bältesanvändning än män, var det viktigt att undersöka 
varför skillnaden i kön uppstod när barnen blev vuxna. 

 
• Skillnader hos föraren 
Förarens beteende hade en avgörande betydelse för om och hur barnen skyddades. 
Flera studier pekade på att det fanns ett samband mellan förarens bältesan-
vändning och barnens användning av bälte och/eller skyddsanordning. Det var 
vanligare att finna oskyddade barn i bilar som kördes av förare som var obältade 
jämfört med bilar som kördes av förare som var bältade.  

Erfarenheterna från några studier pekade på att det fanns en viss betydelse 
vilken relation föraren hade till barnet. Sett ur barnets perspektiv var det bättre att 
resa med en förälder eller mor- eller farförälder jämfört med en nära vän eller 
annan anhörig. Likaså framkom det i någon studie att barnens skyddsanvändning 
var högre om föraren var en kvinna. 

I en amerikansk studie noterades små effekter på felanvändning beroende på 
var skyddet hade införskaffats, vilken information föräldrarna hade fått samt om 
de fått hjälp att installera skyddet. Mer information och hjälp resulterade i en 
något minskad felanvändning.  

Föräldrarnas kunskap och motivation, attityder och åsikter kan ha betydelse för 
i vilken utsträckning barnen skyddas vid färd i bil. Detta gäller såväl användnings- 
som felanvändningsaspekterna. I tyska studier konstaterades att det var vanligare 
med en högre grad av felanvändning bland barn vars föräldrar inte hade någon tro 
på att skyddsutrustningen skyddade barnen. En vanlig orsak till felanvändning var 
att föräldrarna inte visste vad som var säkrast för barnet eller att de trodde att de 
gjort rätt. En övervägande majoritet av de föräldrar som valde att låta barnen 
färdas oskyddade var dock medvetna om att de gjorde fel.  

Föräldrar i Australien hade olika uppfattning om hur farligt det var att färdas i 
baksätet utan skyddsanordning, vilket också påverkade användningsgraden. 

I australiensiska studier framkom att det var negativt för barnens säkerhet om 
föräldrarna upplevde att det var besvärligt att använda skyddsutrusningen. 
Föräldrar som använde skyddsutrustning till sina barn hade en större tilltro till att 
utrustningen hade en skyddande effekt vid en eventuell olycka jämfört med de 
föräldrar som inte skyddade barnen med bälten och skyddsanordningar.  
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• Skillnader i resan 
Det framkom i flera studier att resans syfte och längd spelade en roll för om 
barnen använde skyddsutrustning eller inte. Ju kortare sträcka som färdades desto 
lägre användning av skyddsanordning. På resor till affären och dagis eller skolan 
använde inte alla barn i Tyskland särskild skyddsanordning utan vissa använde 
bara bältet. En orsak till detta var att föräldern ofta skjutsade även andra barn än 
sina egna och dessa andra barn inte hade någon egen bilbarnstol med sig.  
 
• Skillnader i bilen 
I några studier undersökte man om det fanns skillnader i felanvändning beroende 
på var i bilen barnet var placerat. Här erhölls olika resultat. I någon studie fann 
man att barnets placering inte spelade någon roll, men i andra studier fann man 
skillnader beroende på barnets placering i bilen. Det fanns också skillnader i 
studiernas resultat när man beaktade vilken typ av bil som barnet färdades i. Att 
flytta skydden mellan olika fordon bidrog enligt flera rapporter till en ökad 
felanvändning.  
 
Åtgärder 
Det är få studier som belyser effekter av olika åtgärder i kombination med sociala 
aspekter. Vi sökte efter kampanjer som var riktade till olika grupper av 
människor. 

I en amerikansk studie fann vi en åtgärd som vände sig till låginkomstfamiljer. 
Familjerna erhöll nya skyddsutrustningar och utbildades sedan i installering och 
användning. Författarna upplevde att personliga instruktioner var det bästa sättet 
att minska felanvändning. Den kritik man kan rikta mot studien är att de 
jämförelser som gjordes efter 60 dagar var med medel- eller höginkomstfamiljer. 
Man såg då att de utbildade låginkomstfamiljerna hade färre felanvändningar än 
medel- eller höginkomstfamiljerna. Vidare kunde konstateras att alla familjer 
oavsett inkomstnivå hade problem att använda skyddsutrustning för barn i bil på 
ett korrekt sätt. Sannolikt skulle felanvändningen minska i alla grupper om 
personliga instruktioner gavs. 

En amerikansk mätning av olika åtgärders effektivitet resulterade i flera förslag 
som bedömdes ha en god effekt, nämligen; 

• Lagar om skyddsanordningar för barn i bil 
• Distributions- och utbildningsprogram 
• Samhällsinformation kombinerad med övervakning och utbildning. 

Rena utbildningskampanjer till föräldrar, barn, hälsovårdspersonal eller lagöver-
vakningspersonal bedömdes inte vara tillräckligt verkningsfulla.  

I Australien försökte man i ett projekt att utveckla strategier för att förändra 
barns icke-fogliga beteenden avseende vilja att använda skydd. Att förändra 
barnens beteende gjordes med hjälp av video och medföljande broschyr. Vi har 
dock inte funnit några beskrivna resultat av de olika strategierna. 

I litteratur från Australien beskrevs en kampanj med syfte att öka förståelsen av 
den risk man utsätter barnen för om man avstår från att skydda dem. Man ville 
framför allt visa på faran i att åka oskyddad i baksätet där man sett att 
skyddsanvändningen var låg. Kampanjen vände sig till olika etniska grupper i 
samhället. Budskapet spreds via media på respektive grupps hemspråk genom 
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skolor och religiösa organisationer direkt till berörda folkgrupper. Efterföljande 
studier av attityd och medvetenhet visade på positiva resultat.  

Författarna till studierna i Michigan menade att kampanjer för att informera om 
hur man installerar skydden inte blir effektiva om man inte samtidigt påpekar att 
många gör fel utan att veta om det. Orsaken skulle vara att nästan alla förare 
trodde att de gjort rätt medan närmare nio av tio hade gjort fel. Eftersom liknande 
resultat erhållits i enkätstudier i Sverige kan detta resonemang även föras här. Det 
kan även vara värt att överväga författarnas övriga förslag om att praktiska 
utbildningsinsatser behövs avseende hur barnet ska placeras och bältas i skyddet 
och att tillverkare behöver lämna mer detaljerade instruktioner. Vidare borde 
föräldrar uppmanas att kontrollera att skydden passar i bilen före inköp eftersom 
inte alla skydd passar i alla bilar. Allmän information om vikten av att säkra 
barnet på rätt sätt borde också lämnas eftersom många föräldrar verkade vara 
ovilliga att sträcka bältet tillräckligt. Resultaten pekade på att praktisk utbildning 
skulle öka andelen som använde utrustningen rätt samt att informationsprogram 
borde finnas tillgängliga via olika typer av media och på en mängd olika platser. 
Resultaten i studien antydde vidare att om bältesanvändningen kunde ökas skulle 
eventuellt en positiv bieffekt bli att även användningen av särskilda 
skyddsanordningar skulle öka. Artikeln pekade även på att det behövdes 
ansträngningar för att få ner andelen fel. 

Sambandet mellan det faktum att vissa förare flyttade skyddet ofta och att 
dessa förare i större utsträckning förekom i gruppen med allvarliga fel gör att det 
finns anledning att rekommendera föräldrar att ha en skyddsanordning för varje 
fordon barnet färdas i. Eftersom detta skulle öka föräldrarnas kostnader förmodas 
denna rekommendation vara svår att leva upp till för en del föräldrar. Därför 
skulle ett utlåningsprogram av skyddsanordningar troligen vara effektivt för att 
minska felanvändningen. 

I Sverige har trafiksäkerhetsinformation till småbarnsföräldrar varit effektivt att 
ge genom landstingets personal visade en undersökning i Dalarna. I Blekinge 
framkom resultat som visade att föräldrar som fortlöpande mottagit information 
om hur barn bör skyddas i trafiken var kunnigare i säkerhetsfrågor och att deras 
barn åkte säkrare. Urvalet kan dock inte sägas vara slumpmässigt eftersom 
föräldrarna av eget intresse anmält sig för att få utskicken. I Sverige pågår sedan 
hösten 2002 en certifiering av barnfack- och bilhandeln som säljer skydds-
anordningar för barn i bil (www.ntf.se/konsument/barnfack.asp), där försäljarna 
fortlöpande genomgår en utbildning. En utvärdering pågår för närvarande vid VTI 
av det arbetet. 

Det finns all anledning att arbeta för att finna åtgärder som säkerställer att barn 
som åker bil sitter korrekt fastspända i en skyddsutrustning som är lämplig för 
barnet. Det finns en mängd insatser som kan förväntas ha god framgång även i 
Sverige. Det som i första hand känns angeläget är att säkerställa att lagen skrivs så 
att den skyddar barnen. En förändring är önskvärd som säkerställer att barn åker 
bakåtvända till dess att de är så gamla att kroppens fysiska förmåga att bättre klara 
av en krock vid framåtvänt åkande har ökat. En lagförändring behöver även 
inkludera att barnen sitter på en bältesstol/bälteskudde till dess att barnets 
höftkammar är utväxta och barnet inte riskerar att glida under bältet vid en 
eventuell krock. Här kan det även handla om att det bör finnas ett större utbud av 
skyddsutrustningar som passar även för de lite äldre barnen. För att ställda krav 
ska efterlevas krävs såväl att föräldrarna känner till att de existerar som att insatser 
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görs för att säkerställa att de efterlevs. Denna kombination av åtgärder är något 
som visat på positiva resultat i bland annat USA. 
 
Nästa steg 
Föreliggande litteraturgenomgång ligger till grund för en enkät som ska 
distribueras till ett urval av barn i olika grupper i det svenska samhället. Resultatet 
från enkäten förväntas ge kunskap om vilka grupper i samhället som behöver 
riktad information om barns säkerhet i bil. Nedan följer några tankar utifrån 
litteraturgenomgångens studier om vad som är viktigt att tänka på vid 
enkätkonstruktionen. 

För att kunna bedöma om det finns grupper av människor som avstår från att 
säkra eller säkrar sina barn fel i större utsträckning än andra, behöver vi veta om 
de som vi frågar säkrar rätt eller fel. Det är viktigt att veta om de alltid gör fel eller 
om det är i vissa situationer som barnen säkras fel. Följande frågor önskas alltså få 
besvarade: 

• Säkrar man barnet 
• Frekvens av eventuell felsäkring 
• På vilket sätt säkrar man fel (säkrar bältet fel, säkrar enbart i vuxenbälte, 

använder fel skyddsutrustning för barnet, säkrar fel i rätt skyddsutrustning) 
• När och var man säkrar fel (dvs. situationen; t.ex. på väg till skola eller 

dagis, på semester, i någon annans bil, i tätort, på landsbygden) 
 
Några viktiga bakgrundsfaktorer avseende den förälder som besvarar enkäten och 
som bör framgå ur enkätsvaren är: 

 
• Bakgrundsvariabler (ålder, kön) 
• Socioekonomiska variabler (inkomst, utbildning, sysselsättning, bostadsort, 

nationalitet, etnisk tillhörighet, civilstånd) 
• Eget beteende (bilbältesanvändning, inblandning i trafikolyckor, preventivt 

hälsobeteende eller ej) 
• Attityd till säkring av barn. Djupgående inställning till skyddsutrustning och 

faktorer runt omkring:  
− vad man tycker om säkringssystem för vuxna och barn (är de säkra eller 

osäkra, det vill säga förälderns förtroende för systemet, är det turen som 
avgör eller kan man påverka utgången i en eventuell olycka) 

− hur bra vuxenbältet fungerar för barn jämfört med skyddsutrustning 
− upplevd risk med att färdas i bil 
− upplevd förmåga att själv skydda sitt barn genom att exempelvis ha det i 

knäet 
− hur man tycker att barnet trivs i skyddsutrustningen (typ cost-benefit 

analys: ”mitt barn hatar utrustningen och den ger ändå bara lite nytta” 
vilket leder till att förälder tycker att han/hon kan strunta i användningen) 

• Motivation för felanvändning av skyddsutrustning. Kortvariga faktorer som 
kan ändra sig beroende på situationen, det vill säga uppfattningar som kan 
ligga: 
− hos föräldern (orkar inte säkra, tidspress) 
− i barnet (som protesterar och där föräldern inte har lust att bråka) 
− i situationen/omvärlden (fel skydd för bilen, ingen plats på grund av 

bagage eller andra personer i bilen) 
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− i den sociala omgivningen (familjens, vänners och bekantas åsikter). 
Motivation kan även uppdelas i ”välmenande” (vill förbättra komfort, vill göra 
det ännu säkrare) och ”kompromiss, slarv” (orkar inte, barnet klagar/vägrar) 

• Kunskap (lagar, förarens ansvar, bötesrisk och bötesbelopp, konsekvenser av 
felanvändning, uppfattning om olycksrisk) 

• Möjlighet (föräldern menar att han/hon inte kan påverka situationen själv, till 
exempel har inte råd att köpa nya skyddsanordningar hela tiden, skydden 
fungerar inte i den bil som används, barnet är handikappat och passar inte i 
vanligt skydd) 
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Bilaga 1 
Sid 1 (3) 

Sökord 
 
TRAX - VTI:s bibliotekskatalog 
 
S=1    <105388>  BASe roadline                                               � 
S=2    <2340>    Find child? OR adolescent? OR infant? OR teenager? OR baby   
S=3    <2728>    Find restraint OR securement OR safety belt? OR seat belt?  � 
                  OR lap strap? OR safety harness? OR seat harness? OR airbag?� 
                  OR air bag? OR inflatable bag? OR buckle? OR lap belt? OR   � 
                  upper torso belt?                                           � 
S=4    <1701>    Find upper torso restraint OR seat? OR passive safety       � 
                  system?                                                     � 
S=5    <52>      Find parent? OR father? OR mother?                          � 
S=6    <26>      Find misuse? OR non use? OR misconception OR 
misapplication?� 
S=7    <73>      Find (use OR usage) AND (wrong? OR incorrect? OR error? OR  
� 
�                  erroneous OR fault? OR defectiv? OR mistak?)                � 
S=8    <18>      Find S=2 AND (S=3 OR S=4) AND (S=6 OR S=7) � 
S=9    <7>       Find cc=913 AND S=5                                         � 
S=10   <12>      Find cc=913 AND S=2 AND (S=6 OR S=7)                        � 
S=11   <25>      Find S=8 OR S=9 OR S=10                                     � 
� S=12   <30>      Find (use OR usage) AND (campaign? OR publicity OR   
                  propaganda OR advertising) AND S=2 AND (S=3 OR S=4)         � 
S=13   <40>      Find cc=844 AND S=2 AND (S=3 OR S=4)                        � 
S=14   <30>      Find S=13 NOT (traffic restraint? OR helmet?)               � 
S=15   <50>      Find S=12 OR S=14                                           � 
S=16   <45>      Find S=15 NOT drunk?                                        � 
S=17   <439>     Find airbag? OR air bag? OR inflatable bag?                 � 
S=18   <15583>   Find specification? OR recommendation? OR legislation? OR   
� 
�                  law OR rule? OR regulation? OR best practice? OR best in    � 
�                  practice? OR best of practice? OR code of practice? OR guid?� 
�                  OR manual? OR directions for use OR instruction? OR state of� 
�                  the art report?                                             � 
S=19   <17>      Find S=17 AND S=18 AND S=2                                  � 
� S=20   <83>      Find S=11 OR S=16 OR S=19   
 

 
CD-Transport databaser ITRD och TRIS  
 
Search History 
#16 ((#7 and #4 and (#5 or #6)) or (((child* in de) or (1758 in de) or (adolescent* 
in de) or (1748 in de) or (infant* in de) or (1768 in de) or (baby in de) or 
(teenager* in de) or (jugentlicher* in de) or (kind* in de)) and ((specification* in 
de) or (recommendation* in de) or (legislation in de) or (law in de) or (1556 in de) 
or (rule* in de) or (regulation* in de) or "best of practice*" or best practice* or 
"best in practice*" or "code of practice*" or (guid* in de) or "directions for use" 
or (instruction* in de) or (manual* in de) or ("state of the art report*" in de) or 
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(0147 in de) or (8588 in de) or (0139 in de)) and ((air bag* in de) or (airbag* in 
de) or (inflatable bag* in de) or (1386 in de))) or (((use in de) or (9084 in de) or 
usage) and ((campaign* in de) or (publicity in de) or (1692 in de) or (propaganda 
in de) or (advertising in de)) and ((#1 and #2) or #3))) and (PY:TS = 1985-
2025)(113 records) 
#15 (#7 and #4 and (#5 or #6)) or (((child* in de) or (1758 in de) or (adolescent* 
in de) or (1748 in de) or (infant* in de) or (1768 in de) or (baby in de) or 
(teenager* in de) or (jugentlicher* in de) or (kind* in de)) and ((specification* in 
de) or (recommendation* in de) or (legislation in de) or (law in de) or (1556 in de) 
or (rule* in de) or (regulation* in de) or "best of practice*" or best practice* or 
"best in practice*" or "code of practice*" or (guid* in de) or "directions for use" 
or (instruction* in de) or (manual* in de) or ("state of the art report*" in de) or 
(0147 in de) or (8588 in de) or (0139 in de)) and ((air bag* in de) or (airbag* in 
de) or (inflatable bag* in de) or (1386 in de))) or (((use in de) or (9084 in de) or 
usage) and ((campaign* in de) or (publicity in de) or (1692 in de) or (propaganda 
in de) or (advertising in de)) and ((#1 and #2) or #3))(150 records) 
#14 ((child* in de) or (1758 in de) or (adolescent* in de) or (1748 in de) or 
(infant* in de) or (1768 in de) or (baby in de) or (teenager* in de) or 
(jugentlicher* in de) or (kind* in de)) and ((specification* in de) or 
(recommendation* in de) or (legislation in de) or (law in de) or (1556 in de) or 
(rule* in de) or (regulation* in de) or "best of practice*" or best practice* or "best 
in practice*" or "code of practice*" or (guid* in de) or "directions for use" or 
(instruction* in de) or (manual* in de) or ("state of the art report*" in de) or (0147 
in de) or (8588 in de) or (0139 in de)) and ((air bag* in de) or (airbag* in de) or 
(inflatable bag* in de) or (1386 in de))(40 records) 
#13 (specification* in de) or (recommendation* in de) or (legislation in de) or 
(law in de) or (1556 in de) or (rule* in de) or (regulation* in de) or "best of 
practice*" or best practice* or "best in practice*" or "code of practice*" or (guid* 
in de) or "directions for use" or (instruction* in de) or (manual* in de) or ("state of 
the art report*" in de) or (0147 in de) or (8588 in de) or (0139 in de)(74496 
records) 
#12 (air bag* in de) or (airbag* in de) or (inflatable bag* in de) or (1386 in 
de)(1983 records) 
#11 ((use in de) or (9084 in de) or usage) and ((campaign* in de) or (publicity in 
de) or (1692 in de) or (propaganda in de) or (advertising in de)) and ((#1 and #2) 
or #3)(71 records) 
#10 #7 and #4 and (#5 or #6)(41 records) 
#9 (use in de) or (9084 in de) or usage(23265 records) 
#8 (campaign* in de) or (publicity in de) or (1692 in de) or (propaganda in de) or 
(advertising in de)(3909 records) 
#7 (#1 and #2) or #3(2389 records) 
#6 (use or (9084 in de) or usage) and (wrong* or incorrect* or error* or erroneous 
or fault* or defective or mistake*)(3774 records) 
#5 misuse* or non use* or misconception or misapplication*(1134 records) 
#4 (parent in ab) or (parent in ti) or (parent in de) or (parents in ab) or (parents in 
ti) or (parents in de) or (parental in ab) or (parental in ti) or (parental in de) or 
mother* or father*(1911 records) 
#3 ((1386 in de) or (1387 in de) or (1388 in de) or (1396 in de) or (1397 in de)) 
and ((1748 in de) or (1758 in de) or (1768 in de))(1109 records) 
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#2 restraint or securement or safety belt* or seat belt* or lap strap* or safety 
harness* or seat harness* or airbag* or air bag* or inflatable bag* or buckle* or 
lap belt* or upper torso belt* or upper torso restraint or seat* or passive safety 
system*(21997 records) 
#1 (child* in de) or (1758 in de) or (adolescent* in de) or (1748 in de) or (infant* 
in de) or (1768 in de) or (baby in de) or (teenager* in de) or (jugentlicher* in de) 
or (kind* in de)(7376 records) 
 
 
The search: ((#7 and #4 and (#5 or #6)) or (((child* in de) or (1758 in de) or 
(adolescent* in de) or (1748 in de) or (infant* in de) or (1768 in de) or (baby in 
de) or (teenager* in de) or (jugentlicher* in de) or (kind* in de)) and 
((specification* in de) or (recommendation* in de) or (legislation in de) or (law in 
de) or (1556 in de) or (rule* in de) or (regulation* in de) or "best of practice*" or 
best practice* or "best in practice*" or "code of practice*" or (guid* in de) or 
"directions for use" or (instruction* in de) or (manual* in de) or ("state of the art 
report*" in de) or (0147 in de) or (8588 in de) or (0139 in de)) and ((air bag* in 
de) or (airbag* in de) or (inflatable bag* in de) or (1386 in de))) or (((use in de) or 
(9084 in de) or usage) and ((campaign* in de) or (publicity in de) or (1692 in de) 
or (propaganda in de) or (advertising in de)) and ((#1 and #2) or #3))) and (PY:TS 
= 1985-2025) in the database(s) Transport 1988-2002/03, Transport Pre-1988 
returned 113 records 
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