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VTI notat 26-2003  

Förord 
Statens väg- och transportforskningsinstituts krockbana har mer än 30 års erfaren-
het av ämnesområdet ”Barn i bil”. Författaren har arbetat på krockbanan sedan 
1987 och följande text är ett försök att sammanställa information omkring allmän-
hetens vanligaste frågor kring barn i bil.  

Läsaren bör tänka på att säkerhetsinformation både är färskvara och även kan 
anses vara subjektiv. Vidare är inte någon olycka lik den andra, det som är rätt i en 
enskild olycka kan vara fel i en annan olycka. Råd och rekommendationer nedan 
baseras på kännedom om de mest frekventa olyckorna. 

En förhoppning är att denna skrift vid behov skall kunna uppdateras med jämna 
mellanrum. Föreliggande text är aktuell i april 2003. 
 

 
Bilden visar resultatet av ett krockprov i 70 km/h. De båda bakåtvända bilbarnstolarna har, trots 
förödelsen, skyddat de båda barndockorna väl. Foto: VTI 
 
Linköping april 2003 
 
 
Jan Wenäll 
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1 Bakgrund 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och dess krockbana får mycket 
ofta frågor från allmänheten om och kring barn i bil. Följande skrift är ett försök 
att sammanfatta VTI:s krockbanas synpunkter och de barnstolsråd vi brukar ge. 
Texten gör inte anspråk på att vara fullständig och undantag från rekom-
mendationerna kan förekomma för vissa bilbarnstolar, fordon eller kombinationer 
av dessa.  

Ett komplement till denna skrift är t.ex. NTF:s marknadsöversikt över bil-
barnstolar, som du bl.a. finner på Internet, där mera detaljerade beskrivningar av 
de vanligaste i Sverige sålda barnstolarna återfinns. Ute i Europa finns flera 
hundra godkända produkter, så en fullständig förteckning är inte längre praktiskt 
genomförbar. Du kan få marknadsöversikten via Internet, NTF Konsument1, via 
certifierade2 barnfack- och bilhandlare eller den lokala trafiksäkerhetsföreningen 
eller NTF-föreningen..  

Det är numera ganska många olika föreskrifter kring barn i bil att beakta. Lagen 
är visserligen sträng men inte alldeles heltäckande och det finns fortfarande vissa 
speciella situationer där man får lita till föräldrarnas sunda förnuft samt att 
barnstolspropagandan och det allmänna trafiksäkerhetsmedvetandet hjälper oss att 
välja rätt. Förhoppningen är att den här skriften skall hjälpa dig att göra ett bra val. 

För det första gäller olika regler vid privat bilkörning och yrkesmässig trafik, 
t.ex. skolskjutsning. Följande gäller allmänt vid privata transporter. 
 
1.1 Lagen och godkännanden 
I Trafikförordningen3 SFS 1998:1276, 4 kap. 10 §, föreskrivs att barn under sju 
års ålder (egentligen står det "...till och med det år de fyller sex år...") normalt 
alltid skall använda någon form av s.k. särskild skyddsanordning. Några enstaka 
undantag finns.  

Med särskild skyddsanordning menas babyskydd, bakåtvända resp. framåt-
vända bilbarnstolar, bältesstolar samt bälteskuddar. Till kategorin bälteskuddar 
kan också den s.k. dubbelkudden hänföras, en produkt som dock inte är särskilt 
vanligt förekommande numera.  

I Vägverkets tillämpningsanvisningar4 (VVFS 1993:5, punkt 2.2, första 
stycket) sägs att "skyddsanordning skall vara lämplig för användaren och an-
vändas på avsett sätt", dvs. användas i rätt viktklass och monteras på, av tillver-
karen, anvisat sätt.  

Lagtekniskt krävs särskild skyddsutrustning endast tills dess att barnet når ca 
sju års ålder. Ur krocksäkerhetssynpunkt är det dock både lämpligt och önskvärt 
att även fortsättningsvis använda skyddsanordning, då i huvudsak bälteskuddar 
eller bältesstolar, upp till ca 10–12 års ålder, i vissa fall även längre om barnet är 
kortvuxet. Skyddsutrustning tillverkad efter 1990-01-01 skall dessutom vara god-
känd och får endast användas i enlighet med godkännandet. (Tidigare gällde att 
det var olagligt att montera bilbarnstolen på andra sätt än vad tillverkaren rekom-
menderade i monteringsanvisningen. Det stod dock tillverkaren fritt att påstå att 
                                                 
1 telefon 0200-285 000, e-post. konsument@ntf.se, webb: www.ntf.se/konsument 
2 www.ntf.se/konsument/barnfack.asp 
3 http://www.riksdagen.se/debatt/sfs/index.asp  
4 http://www.vv.se/lagrum/  
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annan montering, som inte överensstämde med den provade och godkända, var 
lämplig. Observera att denna regel fortfarande gäller alla stolar tillverkade före 
1990-01-01.5)  

 
Exempel på hur en datummärkning kan se ut. 
Stolen är tillverkad i november 1999. Foto: VTI. 

 
Tillverkningsdatum skall finnas inpräg-
lat, ingjutet, stämplat eller på klister-
etikett på godkända produkter, dock ej 
på äldre E-godkända produkter god-
kända under de två första versionerna av 
ECE 44-reglementet, kallade revision 0 
och 1. Dessa kännetecknas av att god-
kännandenumret, efter bokstaven E och 

en siffra som anger godkännandeland, inleds med siffrorna 00 eller 01.  
I Sverige accepteras två typer av godkännande, benämnda T- och E-godkän-

nande. T-godkännandet6 är ett svenskt godkännande efter nationella svenska 
regler. Det formella godkännandet utfärdas av Vägverket, i fortsättningen i denna 
skrift vanligen kallat bara VV, efter bl.a. praktiska prov hos VTI. T-godkännandet 
är inte bundet till någon särskild viktklass. Stolen blir godkänd för den storlek och 
vikt på barnet som tillverkaren angivit i bruksanvisning och/eller märkning på 
stolen och utfört provning för. Dock sägs att barnet skall kunna sitta själv utan 
stöd. I princip motsvarar därför T-godkännandet barn som just lärt sig sitta, dvs. 
från ½ till 1 år och upp emot 3 till 4 års ålder, ibland något längre. Delvis 
sammanfaller detta med E-godkännandets grupp 1.  

 
Exempel på hur ett E- resp. T-godkännande 
kan se ut. Siffran 5 efter bokstaven E anger att 
provet är utfört i Sverige och att godkännandet 
utfärdats i Sverige. De första två siffrorna 03 i 
godkännandenumret 03.44.166 anger att 
version 3 av ECE-reglemente 44 använts. 

 
 
 
 

 
E-godkännandet är ett europeiskt godkännande. Det förekommer att man både 
kallar det för E-godkännande, ECE-godkännande eller ECE R. 44-godkännande. 
Fackfolk beskriver även vilken version av reglementet som de använder genom att 
lägga till versionsnumret efter siffran 44, t.ex. ECE R. 44/03. Provet kan utföras i 
något av de ca 15 länder som antagit ECE R. 44-reglementet och blir därmed auto-
matiskt gällande i alla andra länder som också antagit ECE R. 44. E-godkännandet 
är indelat i grupper eller viktklasser benämnda 0, 1, 2 och 3. Under 1995 infördes 

                                                 
5 Se även stycket om Livslängd på barnstolar nedan 
6 T-godkännandet utfärdades tidigare av Trafiksäkerhetsverket, TSV, som 1992-12-31 gick upp i 
Vägverket. 
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en ny tredje version av ECE R. 44, kallad ECE R 44/03. Då dyker dessutom en ny 
babyklass upp, kallad 0+, vilken sträcker sig till 13 kg, ca 18 månader. 

I Sverige utfärdar Vägverket E-godkännande efter provning på VTI. Liknande 
förfarande sker i de övriga 15-tal länder som brukar ECE R. 44. 
 
1.2 ECE viktgrupperna 
De angivna ECE viktgrupperna eller klasserna definieras egentligen genom den 
vikt som anges på barnstolen och denna styrs strikt av vikten på de krockdockor 
som används vid godkännandeprovningen, men även barnets längd spelar in vid 
val av skyddsanordning. Mera praktiskt är därför oftast att associera en ålder till 
gruppen enligt följande: 

 
• Grupp 0, 0–10 kg eller ca 0–1 år 
• Grupp 0+, 0–13 kg eller ca 0–1½ år 
• Grupp 1, 9–18 kg eller ca 1–3 år 
• Grupp 2, 15–25 kg eller ca 3–6 år 
• Grupp 3, 22–36 kg eller ca 6–10 år 
 
 
 
 
 

VTI anser att T-godkännandet ställer högre krav på bilbarnstolarna än E-god-
kännandet därför att T-proven även inkluderar mätningar i provdockornas huvud. 
Vid ett ECE 44-prov mäter man endast i provdockans bröstkorg, men i gengäld 
kontrollerar man vid ECE 44-prov även påkörning bakifrån och barnstolen vänd 
upp och ned. Krav på brandhärdighet finns i både E- och T-proven och vid E-
provning krävs också intyg om att materialen inte är giftiga (vilket givetvis har 
betydelse för mindre barn som gärna suger på bälten etc.). De stolar som uppfyller 
T-kraven brukar dock även uppfylla ECE 44-kraven eller vara mycket nära att 
klara dessa krav. Det finns givetvis många bra E-godkända stolar, men med en T-
godkänd stol har man således även kontroll på, och genom praktiska prov vetskap 
om, stolens förmåga att skydda huvudet. Ännu så länge har endast bakåtvända 
stolar klarat av T-proven.  

Det finns dessutom E- respektive T-godkända produkter som egentligen skulle 
kunna få båda typerna av godkännanden, men där tillverkaren av olika anled-
ningar, främst ekonomiska, valt att inte skaffa sådant eller låtit tidigare gällande 
godkännande upphöra. 
 
1.3 Vad är nytt med nya ECE R 44/03? 
”Nya" 44/03, som trädde i kraft 1995, är inte så revolutionerande som vissa rykten 
gör gällande. Ett reglemente blir aldrig färdigt, man måste hela tiden anpassa det 
till ny kunskap och till den utveckling av produkter som sker. Vanligen sker det 
genom s.k. supplement, små detaljförändringar som passerar den vanlige barn-
stolsbrukaren helt obemärkt. Däremot brukar dessa supplement ha betydelse för 
t.ex. oss på VTI som utför provning. När det har blivit tillräckligt många små 
förändringar/-supplement är det dags för en total revidering av reglerna, för att få 
ett fräscht reglemente utan en massa tillägg i lösa papper. Då gör man en ny 
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revision av reglementet. Tredje versionen, ECE R 44/03, kom i augusti 1995. 
Versionsnumret visar man just genom att lägga till beteckningen 03 efter 
reglementets nummer, ECE R 44/03. Även på de (godkända) stolarna skall man 
visa vilken revision av reglementet som använts vid provningen. Det löpnummer 
som används på godkännandeetiketten började med sifferserien 02 på stolar 
godkända enligt förra revisionen, ECE R 44/02 och skall följaktligen numera börja 
med siffrorna 03. 

Tidplanen för införandet av revision 03 är sådan att det under perioden 
september 1995 till september 1996 har varit möjligt för en barnstolstillverkare att 
själv välja om man vill låta prova sin produkt enligt 44/02 eller 44/03. Ett flertal 
stolar som provats det senaste året är nu godkända enligt de nya reglerna 44/03.  

Nya 44/03 är en naturlig och inte särskilt dramatisk uppgradering av regle-
mentet. Visserligen kan man hävda att kraven skärpts något, men det gör inga-
lunda äldre stolar farliga. Men, det tål att sägas igen, vi lär oss hela tiden att bygga 
säkrare stolar. Men det gör inte automatiskt någon äldre stol sämre än tidigare. De 
stolar som är godkända enligt 44/02 är även fortsättningsvis godkända, både för 
försäljning och brukande, med ett litet spännande undantag som vi återkommer till 
längre ned i texten. De 02-godkända stolarna skall givetvis användas och det finns 
absolut ingen som helst anledning för föräldrar att rusa åstad och byta stolar. 

 
• Den första detaljen som är ny i 44/03 är en ny viktklass 0+ (nollplus). Det är 

en eftergift åt bl.a. Tyskland som har haft svårt att acceptera den svenska 
modellen med bakåtvänt åkande för barn i åldern 1–3 år. Tyskarna har 
förstått varför baby skall åka bakåtvänt, dvs. grupp 0, men de har varit flitiga 
brukare av framåtvända system i grupp 1, den grupp som vi svenskar är så 
duktiga på att låta barnen åka bakåtvänt i. Men tyskarna förstod det 
förnuftiga i att låta babyn åka bakåtvänt lite längre än den gräns på 10 kg 
som grupp 0 sätter. Man har därför konstruerat en ny docka som väger mer 
och som skall motsvara en baby på ca 18 månader. Men eftersom grupp 0 
täcker viktområdet 0–10 kg och grupp 0+ täcker 0–13 kg och grupp 1 tar vid 
mellan 9 till 18 kg, så kommer sannolikt grupp 0+ att spela väldigt liten 
praktisk roll i Sverige. 

• Den andra detaljen som skiljer är en ny kategori avseende kraven på mon-
tering av barnstolen i godkännandet. Tidigare fanns kategorierna universal, 
semi-universal samt specific vehicle. Universal betyder att barnstolen bara 
skall sättas fast med bilens ordinarie bälten. Semi-universal betyder att 
barnstolen sätts fast med bilens bälten plus någon extra punkt, vilket t.ex. 
kan vara att barnstolen lutar mot instrumentbrädan eller att underförank-
ringsband används. En specific vehicle-barnstol får bara användas i de bilar 
som den är godkänd för. Volvos egna barnstolar är typiska exempel på detta. 
Nu har man även infört en restricted kategori, som innebär att 
barnstolstillverkaren eller biltillverkaren kan ange tillåtna monterings-
alternativ. (Riktigt hur detta kommer att användas av barnstolstillverkarna är 
ännu lite oklart, men en fördel är att barnstolstillverkaren kan ange hur 
stolen skall monteras samt i vilka biltyper den passar. Han behöver då inte ta 
fram monteringar som passar i mycket udda fordon.) 

• En ny detalj är att man skall försöka underlätta monteringen av barnstolen. 
Det skall finnas någon form av ritning/teckning på barnstolen som visar hur 
fastsättningen skall gå till. Dragningen av vuxenbältet runt barnstolen 
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SKALL indikeras med en slags färgkodning, rött för framåtvänt bruk och 
blått för bakåtvänt bruk. Det innebär alltså att bältesslitsar, krokar etc. måste 
märkas med röd resp. blå färg. 

• Det finns absoluta krav på varningsmärkning mot att använda bakåtvända 
barnstolar ihop med krockkudde på passagerarplats. (Tidigare var märk-
ningen frivillig.) 

• Om en barnstol kan och får användas både bakåtvänt och framåtvänt, så 
skall det finnas en text på barnstolen som talar om minimivikten på barnet 
när det kan börja åka framåtvänt. 

• Man öppnar upp för godkännande av vissa former av handikappanpassning 
av barnstolar, något som tidigare var mycket svårt att göra av vissa formella 
skäl, bl.a. krav på krockprovning även av personliga särskilda anpassningar. 

• I alla framåtvända system, godkända i grupp 1, med egna bälten kommer 
man att kräva att det finns s.k. grenband. 

• I alla skyddssystem som brukar ett höftbälte ställer man krav på att bältet 
skall hållas korrekt på plats över höften. Rent praktiskt kommer det att med-
föra att bältesstolar/bälteskuddar utan horn/bälteskrokar på sikt kommer att 
försvinna. 

• Man har höjt kraven på låsöppningskraft. Tidigare fick låset gå upp för en 
kraft på 10 N (10 Newton motsvarar ca 1 kp, dvs. tyngden av 1 kg). Det fick 
visserligen vara trögare, men ofta låg man nära denna gräns. Nu säger man 
att kraften skall ligga mellan 40 till 60 N, dvs. ca 4–6 kp. 

• Själva kollisionsprovet i 44/03 utförs på samma sätt som i 44/02, dock med 
den skillnaden att man numera använder ett rullbälte, visserligen specialtill-
verkat och inte helt likt ett vanligt rullbälte. Tidigare användes fasta bälten 
med visst slack för att simulera slacket i ett rullbälte. Även fästpunkterna är 
flyttade något för att bättre likna moderna bilar. 

• För bakåtvända bilbarnstolar skall det finnas "öronlappar" om minst 9 centi-
meters utbredning med energiabsorberande material. Dock uppfyller många 
"äldre" stolar detta krav redan idag, så det handlar inte om någon dramatisk 
ändring. 

 
Det fanns en del spännande övergångsregler. Tidplanen såg ut så här: 
 
• Under perioden september 1995 till september 1996 var det upp till barn-

stolstillverkaren att själv bestämma om han vill utföra sin provning efter 
44/02 eller 44/03. 

• Efter 36 månader, dvs. september 1998, kunde äldre godkännanden dras in 
(efter beslut av Vägverket) så att stolarna inte längre fick säljas. Dock får 
stolar som finns ute hos allmänheten fortfarande användas. 

 
Är ECE R 44/03-stolar mycket bättre än 44/02-stolar? Nej, det är de inte. Sanno-
likt kommer framtidens stolar att bli bättre än dagens. Det är den naturliga ut-
vecklingen när ribban höjs, men inte på något sätt har kraven skärpts så dramatiskt 
och över en natt som vissa medier antyder. Men designen på stolar kommer inte 
på något dramatiskt sätt att ändras, du kan lugnt och tryggt fortsätta tala varmt 
även om 44/02-stolar. 
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Det finns ingen retroaktivitet i godkännanden. En stol som är tillverkad före ev. 
godkännandeprov blir inte automatiskt godkänd för något annat i efterhand. Det 
saluförs ibland stolar som påstår vara inlämnade för kommande godkännande 
enligt 44/03. Det är inget fel på 44/02-godkända stolar, men förespeglar man något 
annat så far man med osanning. Leta alltså efter sifferserien 03 i början på 
löpnumret på godkännandeetiketten samt givetvis den röda och blåa markeringen 
där bilbältet skall dras. Finns dessa detaljer, ja då har du en 44/03-godkänd stol i 
din hand. 

I skrivande stund, april 2003, pågår ett internationellt arbete med en kommande 
uppgradering, ECE R. 44/04. Någon tidplan för denna kan inte anges. 
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2 Vilka produkter finns att välja på? 
2.1 Baby 
 

     

  
 
För baby finns i princip två principer idag, babystolar och anordningar för att hålla 
fast barnvagnsinsatsen. Säkerhetsmässigt är babystolen vanligen att föredra, 
medan det är förståeligt om man väljer den andra lösningen av komfortskäl eller 
t.ex. medicinska skäl.  

Produkter för liggande barn skall monteras på tvären i bilen på sådant sätt att 
barnets huvud hamnar in mot fordonets mitt. 

Det finns några typer av babyskydd som går att sätta fast med enbart (fast) 
tvåpunkts höftbälte, medan andra typer kräver 3-punktsbälte. Babyskydd kan nor-
malt användas både i framsäte och i baksäte. Babystolar skall normalt inte monte-
ras så att de ligger an mot instrumentbrädan, ett så stort säkerhetsavstånd som 
möjligt bör eftersträvas. Placera passagerarstolen i dess bakersta läge. I dagligt tal 
brukar ett minsta avstånd till instrumentbrädan eller framförvarande säte på 
20 centimeter rekommenderas. Detta är dock inget absolut tvingande mått. Vid 
användning i baksäte bör, om sådant alternativ finns tillgängligt, sätet framför 
babystolen vara tomt eller endast användas av annat barn. Orsaken till detta är att 
det finns olyckor där en vuxen i framsätet tryckts bakåt och fått sätet/ryggstödet att 
kollapsa över babystolen med skador som följd.  

Det finns inga medicinska skäl som innebär att det är tillåtet att transportera 
barn helt oskyddade. Det gäller även t.ex. taxitransporter mellan olika BB/-sjuk-
hus etc. Möjligen kan rena akuta ambulanstransporter anses undantagna, liksom 
transport i kuvös. Flera landsting har arbetat med att ta fram barnstolar monterade 
på bårunderreden, så möjligheten finns att genomföra även ambulanstransporten 
säkert. 

Ett E-godkännande i grupp 0 innebär att produkten är avsedd för 0–10 kg eller 
ca 0–1 års ålder. Det är dock inte ovanligt att barnet växer ur produkten före ett års 
ålder och gränsen 9 månader är ofta mera rimlig. En del storvuxna och stadiga 
barn kan sannolikt byta ut babystolen redan vid ca 6 månaders ålder. I den nya 
kategorin 0+, 0–13 kg, räknar man med att kunna bruka stolen upp till ca 
18 månader. Dock finns ännu bara få stolar godkända i denna grupp.  

Babyskydden bör anses urvuxna så snart barnets hjässa tangerar ryggstödets 
övre kant. Om dessutom ryggstödet lutar kraftigt bör man ta detta med i beräk-
ningen och om möjligt byta upp sig storleksmässigt något tidigare. Man kan 
normalt byta upp sig till nästa kategori barnstolar så snart babyn sitter stadigt 
själv. 

De vanligaste former av felanvändning av babyskydd som VTI har hört talas 
om är att babystolen satts fast fel med vuxenbältet. Förväxla inte höft- och diago-
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naldelen av bilbältet. Studera monteringsanvisningen noga. Babystolen ska heller 
ej lutas mot instrumentbrädan om den används i framsätet. Om babystolen skall 
användas på plats med enbart höftbälte, kontrollera i monteringsanvisningen att 
detta verkligen är tillåtet och möjligt med den stoltyp du använder. Babystolen får 
aldrig monteras framåtvänd, vilket tyvärr verkar vara ett inte alltför ovanligt fel. 
Barnvagnsnät skall alltid monteras exakt enligt anvisningarna. (Detsamma gäller 
givetvis Boxette och babystolar.) Någon har kontaktat VTI och berättat att de 
önskat montera barnvagnsnät och barnvagnsinsats i fordonets längsgående rikt-
ning, så att barnet åker med fötter eller huvud först. VTI måste på det bestämdaste 
avråda från en sådan mycket farlig montering. Förutom att så gott som all skydds-
effekt går förlorad stämmer det inte heller alls med hur tillverkaren avsett att pro-
dukten skall fungera. Dessutom är det inte lagligt att göra en sådan medveten fel-
montering. Se även upp med vissa, ej godkända men utomlands ganska vanliga 
(bl.a. Frankrike och några andra sydeuropeiska länder), anordningar för liggande 
spädbarn där barnet färdas med fötterna i färdriktningen. Köp inget sådant på 
semesterresan och ta absolut inte med sådant hem till Sverige. 

En allvarlig risk kan sägas vara när babybäddar används på så sätt att barnets 
huvud vänds mot bilens dörr. Detta blir en mycket farlig kombination om man 
råkar ut för sidokollision. Även i låg fart kan dörren tryckas in betydligt. För 
babybäddar gäller att man alltid bör vända barnets huvud mot bilens mitt. 

 
2.2 Från 1 år till 3–4 år 
 

 
 
 
 

När barnet växer ur babyskyddet är det dags att titta på bakåtvända bilbarnstolar. 
Detta sker vanligen strax före 1 års ålder, i vissa fall kanske redan vid ca 
6 månaders ålder.  

Denna typ av stol är vanligen avsedd att monteras bakåtvänd i framsätet lutad 
mot instrumentbrädan. Utbudet är idag relativt stort. Se till att stolen du väljer 
passar i din bil. Stolen måste luta mot instrumentbrädan, absolut inte mot vind-
rutan. Man kan ganska enkelt förbättra anliggningen mot instrumentbrädan om 
man under barnstolens bakre kant, dvs. bilbarnstolens fotände, placerar en liten 
kudde eller hårt hoprullad filt så att lutningen mot instrumentbrädan blir mera 
"effektiv". Man ska dock inte lägga någon stoppning under hela barnstolen, då den 
lätt blir vinglig. Stolen behöver stödet från personbilssätet. 

Vissa stolar är så stora att de inte får plats i vissa bilmodeller. Prova i din bil. 
Begär gärna öppet köp så att du kan prova i lugn och ro. De flesta bilbarnstolar är 
utrustade med en fordonslista, men denna lista är tyvärr ingen 100 procentig 
garanti för att bilbarnstolen passar i din bil. Ibland har fordonstillverkaren ändrat 
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bilmodellen utan att ändra modellbeteckning, men mera vanligt är att bilbarn-
stolstillverkaren är väl optimistisk vad gäller möjligheten att få in produkten i en 
viss bil. Sen kan det ju vara så att barnstolen är äldre än bilen, så att bilmodellen 
helt enkelt inte hunnit komma med i fordonslistan. 

Glöm heller inte bort att en stor stol stjäl en del sikt åt höger för föraren. Tänk 
på det när du kör, var extra varsam (och glöm inte högerregeln). Tänk också på att 
det kan vara svårt att köra med ett barn bredvid sig i framsätet, barnet vill ha kon-
takt eller är grinigt m.m. Tänk på uppsikten framåt och stanna vid behov.  

Vissa barn är så "aktiva" (oftast egentligen kontaktsökande eller uttråkade av 
bilåkandet) att de stör föraren eller rent av försöker rycka tag i växelspak, ratt, 
reglage m.m. I sådana fall kan det vara motiverat att fundera på andra placeringar, 
i första hand bakåtvänt i baksätet eller i yttersta nödfall framåtvända lösningar. 
Rent allmänt anses dock placering i framsätet gynna trafiksäkerheten jämfört med 
att föraren skall försöka kontrollera ett krånglande barn i baksätet. Det finns både 
T-godkända och E-godkända stolar av denna typ, bakåtvänt i framsätet eller 
baksätet. E-godkännande i grupp 1 motsvarar 9–18 kg eller ca 1–3 års ålder. För 
T-godkännandet finns ingen viktklass definierad, men i huvudsak är en T-godkänd 
stol lämplig från det att barnet sitter självt tills det att stolen blir urvuxen, dvs. 
ungefär motsvarande E grupp 1 eller från ½ till 1 år upp mot 3 (ev. 4) års ålder. I 
princip bör ett barn åka bakåtvänt så länge som det är tekniskt möjligt. Tillgänglig 
olycksstatistik och praktiska prov har visat att det är det absolut säkraste färdsättet.  

När barnets huvud når över stolens ryggstöd är det dags att byta skyddsutrust-
ning. Detta sker normalt vid 3–4 års ålder, men om barnet inte växt ur stolen så 
tveka inte att fortsätta använda den ytterligare någon tid. Var särskilt observant på 
att den för stolen gällande övre viktgränsen aldrig får passeras. Lite mer precist så 
kan man säga att gränsen längdmässigt är att huvudets tyngdpunkt inte får ligga 
över ryggstödet på barnstolen för dessa lite större stolar. (Jämför rekommenda-
tionen för babystolar.) Tyngdpunkten kan sägas ligga mitt inne i huvudet, strax 
över örats övre kant eller rakt bakom ögonen. Denna gräns kan anses vara en 
absolut gräns och man bör helst börja se sig om efter större barnstolar redan när 
hjässan sticker upp över barnstolskanten. 

Från hösten 1994 har, glädjande nog, flera barnstolar dykt upp som förutom E-
godkännande i grupp 1 även är E-godkända bakåtvänt i grupp 2. Formellt betyder 
det att stolarna är godkända till ca 25 kg vikt eller ca 6 år, men eftersom barnets 
längd också är en strikt begränsande faktor kommer troligen tillverkarnas gräns på 
ca 4½ år att vara mera rättvisande. 

Utomlands används E-godkända framåtvända system även för grupp 1, dvs. 
barn på 9–18 kg. Sådana stolar finns även tillgängliga i Sverige, ibland i form av 
s.k. vändbara stolar (ibland benämnda kombistolar) som kan användas både 
bakåtvänt och framåtvänt. VTI vet att framåtvända system för så små barn inte ger 
bästa säkerhet. Orsaken till detta är framför allt att barnets huvud är så tungt. På 
ett litet barn är huvudet viktmässigt en mycket större del av kroppen än på ett 
större barn eller en vuxen person. Av den anledningen kan man inte behandla det 
lilla barnets kropp som "en liten vuxen". Halsen och muskulaturen är inte så pass 
utvecklade att de tål de enorma krafter som kan uppstå vid en kollision. Ett sätt att 
minimera krafterna är att fördela dessa över en stor yta och det är det man gör bäst 
i bakåtvända system. Kollisionskrafterna fördelas då över barnets hela rygg och 
bakhuvud. Undvik framåtvända system om det är möjligt för denna kategori barn.  
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Följande ungefärliga vikter räknar man med gäller för de krockdockor som 
används och det är också de vikter som man får anta gäller för människokroppen. 
Procenttalet anger huvudets vikt i förhållande till hela kroppsvikten. Med ledning 
av detta kan man förstå att ett litet barns hals belastas mer, relativt sett, jämfört 
med en vuxen persons hals vid en kollision. 
 

Ålder Kroppsvikt 
[kg] 

Huvudets
vikt [kg] 

Procentandel 
av kroppsvikt 

nyfödd  3,4  0,7  20,6 % 
9 månader  9,0  2,2  24,4 % 
18 månader 11,0  2,7  24,5 % 
3 år  15,0  2,7  18,0 % 
6 år  22,0  3,5  15,9 % 
10 år  32,0  3,6  11,2 % 
Vuxen man  75,0  4,5  6,0 % 

 
Felanvändning av, för bakåtvänt bruk avsedda, bilbarnstolar har på senare tid 
resulterat i tragiska följder vid olyckor, negativa tidningsskriverier och diverse 
rykten om tveksam skyddseffekt i dessa system. Rätt använt är bakåtvända stolar 
det absolut säkraste färdsättet för barn som man idag känner till.  

Vanliga fel vid monteringen är att det s.k. underförankringsbandet, som skall 
hålla stolen på plats, sätts fast för dåligt eller inte alls. Detta är vanligaste orsaken 
till att stolen "vinglar" i sidled. Studera monteringsanvisningen och ta hjälp av 
försäljaren, tillverkaren, NTF eller någon annan om du får problem. 

Stolen skall också ovillkorligen luta mot instrumentbrädan, ej mot vindrutan. 
Förutom att en sådan montering äventyrar barnets säkerhet riskerar du att "tappa" 
vindrutan efter en tid. 

En felanvändning som kan vara förståelig och möjligtvis acceptabel ur 
säkerhetssynpunkt om alla andra godkända monteringsmöjligheter uttömts, är att 
använda den bakåtvända stolen i baksätet lutad mot framsätets ryggstöd. Under-
förankringsbandet ska då fästas stadigt under framsätet och dras bakåt/uppåt. 
Vuxenbältet i framsätet (sätet framför barnstolen) skall vara igenknäppt. Helst 
skall detta säte vara tomt, men det innebär ju att man lika gärna kunde ha satt 
bilbarnstolen i framsätet på godkänt sätt och då blir detta ingen lösning för den 
"stora" familjen. Orsaken till att bältet skall vara knäppt är att bältets diagonaldel, 
som normalt passerar över bröstkorgen, skall hindra ryggstödet från att fällas 
framåt vid en eventuell kollision. Observera dock att detta monteringssätt i princip 
är olagligt för produkter tillverkade efter 1990-01-01 (om inte stolen har ett 
särskilt godkännande för baksätesmontering). VTI vill avråda från icke godkänd 
montering på detta sätt eftersom det ställer hållfasthetskrav på framsätets ryggstöd 
som fordonstillverkaren ej haft att räkna med. Det finns exempel på olyckor där 
sätet kollapsat. Om man trots allt väljer detta monteringssätt, placera det minsta 
barnet bak så att belastningen på sätet minimeras. Ett vanligt problem med de 
bakåtvända systemen är att de används framåtvända på ett felaktigt sätt eller för 
"fel" storlek på barnet. En del av stolarna är helt enkelt inte godkända för framåt-
vänt bruk. Andra stolar är godkända för framåtvänt bruk, men skall "byggas om" 
då man vänder dem. Informationen om detta finns i monteringsanvisningen, 
vilken man vanligtvis slarvat bort efter några års bruk. Normalt går ombyggnaden 
till så att stolens egna interna bälten tas bort helt. Det ordinarie vuxenbältet, både 
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höftdel och diagonaldel, skall dras framför både barn och stol. Oftast finns någon 
justeringsanordning för diagonalbandet så att det ska passa barnet. Undantag från 
dessa ombyggnadsregler finns dock, studera därför din monteringsanvisning noga.  
Ett felaktigt sätt att montera stolen, som är mycket farligt, har kommit till VTI:s 
kännedom genom en tragisk olycka. En för bakåtvänt bruk avsedd stol monterades 
framåtvänd i framsätet. Barnet hade stolens eget fyrpunktsbälte på sig. Fordonets 
trepunktsbälte anbringades så att höftdelen passerade framför stolen och barnet, 
men diagonaldelen drogs bakom stolen. Vid kollisionen bröts stolen sönder och 
barnet slog i instrumentbrädan och omkom. Tyvärr har VTI sett exempel på detta 
monteringssätt även i andra fordon. Stolen var inte avsedd för sådan montering. 
Undvik detta! 

Ett tips: Ett plastöverdrag ("mekarskydd") kan monteras på bilens ordinarie säte 
för att förhindra att smutsiga och våta skor fördärvar bilsätets klädsel. 
 
2.3 Från 3–4 år till 10–12 år 
 

 
 
 
 

 
Helst bör man låta sitt barn fortsätta att färdas bakåtvänt förbi åldern 3–4 år, det 
ger det bästa skyddet. Men tyvärr är det ofta omöjligt, då barnet växer ur den 
bakåtvända bilbarnstolen såväl på höjden som att benen inte längre får plats. Nästa 
steg är då de framåtvända systemen. Där finns bältesstolar och bälteskuddar. En 
god princip är att bältesstolen skall väljas om din bil inte erbjuder barnet ett 
fullgott huvudstöd. Bältesstolen och bälteskudden används normalt tillsammans 
med bilens trepunktsbälten. Vissa tillverkare av bakåtvända bilbarnstolar gör 
gällande att deras stolar är vändbara för framåtvänt bruk. Det är riktigt för vissa 
stolar men se upp, det finns stolar som faktiskt inte är godkända för framåtvänt 
bruk. En bältesstol för framåtvänt bruk bör vara E-godkänd i grupp 2 och/eller 
grupp 3. Grupp 2 motsvarar 15–25 kg eller ca 3–6 år och grupp 3 motsvarar 22–36 
kg eller ca 6–10 år. (Det finns inga framåtvända produkter som är T-godkända, 
kraven för T-godkännande är så höga att inga framåtvända stolar/kuddar klarar 
gränsen.) 

En avsevärt lägre skyddsnivå ger bälteskudden om den används tillsammans 
med enbart höftbältet. 

På 80-talet var den s.k. dubbelkudden vanlig i tvillingfamiljer eller i skolskjuts-
verksamhet. Idag tillverkas den inte längre, men kan dyka upp begagnat. Dubbel-
kudden fungerar enligt principen enbart höftbälte men ger tillgång till två höftbäl-
tesförsedda platser där bilen bara är försedd med ett bälte, likt en grenkontakt. 
Enbart höftbälte/bälteskudde bör inte användas före 7 års ålder. Dubbelkudde får 



 

16 VTI notat 26-2003 

inte, lagtekniskt, användas före 7 års ålder (kommunalt anordnad skolskjuts dock 
5 år). Dubbelkudden behandlas lagtekniskt7 som ett undantag från kravet att vara 
korrekt bältad, så t.o.m. i lagstiftningen har man pekat på att det är ett skydd med 
lägre skyddsnivå än andra lösningar. 

Man kan notera att det inte är lämpligt att dra ett höftband runt två barn som 
någon föreslagit i något fall, dubbelkudden bör användas i sådana fall.  

Bältesstolar och bälteskuddar fungerar alltså så att de lyfter upp barnet till en 
nivå där vuxenbältet får lämplig geometri över kroppen. En vanlig åsikt är att det i 
första hand är för att barnet inte skall få diagonalbandet över ansiktet/halsen. Det 
är faktiskt inte den viktigaste anledningen.  

Ett barns höftben, särskilt höftbenskammen, är inte lika utvecklad som på en 
vuxen. Höftbandet kan därför lätt halka upp och in i mjuka bukregionen med inre 
skador som följd. Därför använder man kudde eller stol med bältesstyrningar, 
populärt "horn", som håller ned höftbandet ordentligt på låren. Att hålla ned/ut 
diagonalbandet mot axeln anses inte ur säkerhetssynpunkt lika viktigt. Tester har 
visat att det inte kan påvisas någon ökad skaderisk att ha bältet nära halsen, men 
det kan givetvis vara mycket obehagligt. Diagonalbandet skall därför passera över 
axeln, en bit in mot halsen, över bröstbenet och ned/ut över höften. Den vanligaste 
formen av felanvändning är helt enkelt att vuxenbältet dras fel. Se till att bältet 
ligger rätt i alla ev. horn, uttag eller krokar som anordningen är försedd med. 
Barnet skall inte heller sitta med båda armarna över diagonalbandet, även om det 
kan kännas obehagligt med bältet skavande mot halsen. Risken för allvarliga buk-
skador är överhängande om diagonalbandet placerats under båda armarna. Ett tips 
kan vara att sy ett tunt vadderat fodral i något mjuk, skönt tyg som likt en tub viks 
om bilbältet vid halsen. Man kan förse det med kardborreband så är det enkelt att 
ta bort eller flytta. Sy absolut inte i själva bilbältet. 

Det var våra skyddssystem i allmänna ordalag. Dessutom finns det några 
speciallösningar till vissa bilmodeller. Volvo erbjuder t.ex. en integrerad framåt-
vänd bilbarnstol monterad på mittplatsen i baksätet. SAAB erbjuder två integrera-
de framåtvända barnsäten. Många andra bilmärken har liknande möjligheter. I 
många nya bilar kan man få såväl integrerade bälteskuddar som fästpunkter och 
ISOFIX inmonterat från fabrik. 
 
2.4 Varför bakåtvänt? 
 

  
 

                                                 
7 VVFS 1993:5 punkt 3.4 



 

VTI notat 26-2003 17 

Ovan syns skillnaden på ett krockprov i 50 km/h och ca 20 g belastning i en 
bakåtvänd bilbarnstol (till vänster) och en framåtvänd bilbarnstol (till höger). Den 
bakåtvända bilbarnstolen sprider krockkraften på en stor yta, hela ryggen, nacken 
och bakhuvudet och hela paketet bromsas effektivt av stolens ryggstöd. I den 
framåtvända bilbarnstolen bromsar endast bältena barnets kropp. Inget hjälper till 
att bromsa huvudet, enbart nacken får likt ett rep försöka fånga huvudet. Givetvis 
blir krafterna på nacken stora, i prov liknande det som visas ovan kan man mäta ca 
50 kg dragkraft i halsen när man använder en bakåtvänd bilbarnstol och ca 300–
320 kg dragkraft i halsen när man istället brukar en framåtvänd bilbarnstol. 
 

Barn är inte små miniatyrer av vuxna. På en 
vuxen människa med vikten 70–75 kg är 
huvudets vikt ca 6 % av kroppsvikten eller ca 
4,5–4,6 kg. För ett barn som är drygt året är 
huvudet normalt drygt 25 % av kroppsvikten. 
Du som är vuxen, föreställ dig hur du skulle 
gå, cykla, åka bil m.m. om du hade samma 
proportioner som ett litet barn. 
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3 Andra aspekter 
3.1 Flera barn 
Nu över till problemet med att försöka transportera flera barn. Ett och två barn 
möter ju sällan några hinder om man inte har ett mycket speciellt fordon. Tre barn 
kan vålla bekymmer om åldersfördelningen råkar vara ofördelaktig eller man har 
en så gammal bil att den saknar bälte på mittplats bak. Tvillingföräldrar möter 
speciella problem, dock normalt ej olösbara. Sedan blir det ju allt vanligare med 
både 3 och 4 barn och kanske också mindre åldersskillnad mellan barnen. Ett barn 
hinner inte växa ur det ena systemet innan nästa barn står på tur. 

Problemet med flera barn är något som VTI har uppmärksammat och vi för-
söker få tillverkarna intresserade av att ta fram smidiga godkända lösningar på 
framförallt bakåtvända stolar i baksätet. Några system finns, men de är inte många 
och det ställer i något fall krav på att man äger rätt bilmärke. Den senaste trenden 
med ”familjebussar”, vilka lagtekniskt är en 6- eller 7-sitsig personbil, är sannolikt 
en god bit av lösningen på problemet. När dessa på bred front når begagnat-
marknaden ökar barnfamiljernas chanser till ett gott skydd betydligt. 

I sammanhanget kan ännu en gång påpekas att en vanlig bakåtvänd bilbarnstol 
inte alltid är avsedd för montering bakåtvänt i baksätet. Det ställer krav på bilens 
framsätesryggstöd som bilfabrikanten troligtvis ej räknat med. För en fullständig 
förteckning över stolar godkända bakåtvänt i baksätet hänvisas till NTF:s mark-
nadsöversikt. 

 
3.2 Höftbälte kontra trepunktsbälte 
Några vanliga frågor till VTI är "Vem skall sitta på mittplats med bara två-
punktsbälte eller s.k. höftbälte?", "Hur bra är tvåpunktsbältet?", "Kan jag sätta in 
trepunktsbälte själv i min bil?" osv. 

(Definitionsmässigt bör möjligen tvåpunktsbälte hellre kallas höftbälte, 
eftersom det i äldre bilar kan finnas tvåpunkts diagonalbälte. Ännu hellre borde 
man kalla bältet lårbälte, eftersom det skall tvingas så långt ned på höften, mot 
låret, som möjligt för att förhindra underglidning. På samma sätt bör man, om man 
vill vara tydlig, skilja på fasta statiska trepunktsbälten och rullbälten. I bilar 
importerade från USA finns det dessutom även ibland en form av tvåpunkts 
höftbälte med rullfunktion.) 

Varför tillåts höftbältet på mittplatsen bak i en personbil? Man kan säga att det 
har rent historiska skäl, när det blev obligatoriskt att montera bilbälten i baksätet 
ansågs det tekniskt mycket svårt att anbringa en övre fästpunkt för bilbältet uppe 
på den s.k. "hatthyllan" i de flesta bilar. Den var helt enkelt för klen och skulle ha 
dragits sönder av de enorma krafter som uppkommer när bältet belastas i en krock. 
Därför tilläts höftbältet som en slags teknisk eftergift. Man kan motivera det med 
att mittplatsen ändå är relativt säker, den person som sitter där sitter ju "långt bort" 
från de vanligaste, och farligaste, krocktyperna frontalkollision och sidokollision. 
Särskilt gäller ju att man varken sitter till höger eller till vänster i bilen, alla andra 
i bilen sitter ju nära någon av sidorna. Man kan också resonera sig fram till att 
höftbältet är bättre än inget bälte alls, oavsett om bältet är bra eller ej så är det 
alltid bättre om människan är kvar inne i bilen under en kollision än om 
människan slungas ut genom rutan. Därför är höftbältet motiverat. Ännu bättre blir 
det självfallet om höftbältet ersätts med ett trepunktsbälte. Det är därför glädjande 
att de flesta nya bilar har trepunktsbälte på mittplats. Det har oftast det goda med 
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sig att också ryggstödet i baksätet förstärkts, vilket ger ett visst extra skydd mot 
lasten i kofferten.  

Man kan inte själv sätta in trepunktsbälte om detta inte är förberett från bil-
fabriken. Du får inte själv förändra bilens säkerhetsutrustning. Höftbältet är typ-
provat och får, oavsett dina avsikter och ev. kunskaper, inte förändras. Du får 
sannolikt problem hos bilprovningen. Få människor kan ens föreställa sig de 
enorma krafter som uppkommer vid en kollision, det är mycket värre om någon 
skadas därför att man litat på ett bälte som ser betryggande ut, men inte är testad, 
än att möjligen skadas av ett något sämre bälte, som ändå håller dig kvar inne i 
bilen.  

Det som är "medicinskt" farligt med höftbältet kan sägas vara tre saker; dels 
ökad risk för ansikts- och skallskador när överkroppen slungas framåt i en 
kollision, dels risk för skador på ryggen nära höftpartiet, dels risk för s.k. under-
glidning/submarining, till vilket jag strax återkommer.  

Risken för ansikts- och skallskador ter sig väl tämligen självklar för de flesta, 
om överkroppen kastas fram när man krockar och bara är fastspänd i ett höftbälte 
så är risken stor att man skadar sig vid kontakt med framsätet eller delar av mitt-
konsolen. Risken ökar självklart ju större/längre som man är, så utifrån den 
aspekten bör den som sitter på mittplatsen inte vara fullvuxen. Det kan också 
tyckas relativt självklart att ryggen tar stryk om kroppen böjs kraftigt framåt runt 
ett höftbälte.  
 

På bilden här bredvid kan du se ett exempel på 
underglidning. En docka som motsvarar en 10-åring 
har placerats i baksätet på en bil som kolliderat i 
55 km/h. Höftbältet har (medvetet) placerats 3–4 cm 
för högt upp i mjuka buken, med ordentlig under-
glidning som följd. Med placering på bältes-
kudde/bältesstol med god bältesstyrning över höften 
hade det inte sett lika illa ut. 

 
Underglidning (eng. submarining) är ett fenomen som kommer sig av att även 
benen dras kraftigt framåt i en frontalkollision. När benen dras framåt dras höften 
ned i dynan och vill smita under höftbältet. Den risken ökar om skelettet i höft-
partiet inte är färdigväxt, dvs. så som det inte är hos små barn. Av den anled-
ningen bör inte små barn använda bara höftbälte. Man kan minska risken för 
underglidning genom att spänna ned höftbältet så långt (och hårt) ned som möjligt 
mot låren. En ytterligare hjälp får man om en bältesstol/bälteskudde med effektiv 
bandstyrning över höften används, dvs. att kudden är försedd med horn som 
trycker ned bältet mot låren. Riktigt små barn bör av många anledningar, fram-
förallt den att deras huvud är tungt, överhuvudtaget inte åka framåtvänt, än mindre 
åka med bara höftbälte. 

Hur farligt är höftbältet? Det går inte att sätta siffror på det, eftersom varje 
olycka är unik. Låt oss bara konstatera att bältet är bättre än inget bälte alls, men 
givetvis farligare än att använda trepunktsbälte. Riktigt bra blir det först om man, 
för sina barn, alltid använder de bilbarnstolar som finns på marknaden. 

Vem skall använda mittplatsen? En svår fråga med många olika svar. Det man 
måste göra är att titta på hur familjen ser ut. Det går egentligen inte att säga att en 
viss person mår bäst av att sitta där, det är ju ett sämre bälte. Vad man får göra är 
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att istället försöka hitta den minst dåliga kombinationen i varje enskilt fall. Av 
ovanstående resonemang bör du kunna dra den slutsatsen att varken de minsta 
eller de största i familjen bör sitta på mittplats. Om det är möjligt beroende på 
åldersfördelning är en subjektiv bedömning att "minst dåliga" ålder är barn mellan 
7–10 år, de skadas förhoppningsvis minst av placering på mittplats. De är inte så 
långa att huvudet kastas långt fram vi en kollision, men de har lite bättre skelett 
och förutsättningar än yngre barn. För att ytterligare minska risken för underglid-
ning bör barnen dessutom använda en bältesstol eller bälteskudde8. Bältesstolen är 
att föredra om bilen ifråga saknar nackstöd på mittplatsen, då ger ju bältesstolens 
ryggstöd ett visst extra skydd vid påkörning bakifrån. Den bältesstol/bälteskudde 
som bör användas skall ha ordentlig bandstyrning ned över höften, med effektiva 
krokar/horn. Är det nu flera små barn i familjen får man försöka jämka ihop det 
hela, med mottot "Minst dåliga lösning" för handen. Det finns ju en del bakåt-
vända bilbarnstolar som får användas med höftbälte på mittplatsen. Det ger en 
utmärkt (och bättre) lösning under den tid något av familjens barn är under 3 år. Å 
andra sidan, är det bara vuxna som skall ut och åka så får man väl ta olägenheten 
att någon får sitta på mittplatsen ändå, med viss risk för skador på skalle och rygg 
vid en frontalkollision, men ändå ganska väl skyddad vid en sidokollision. 

I de allra flesta fall bör alltså mittplatsen (med höftbälte) vara den som man sist 
tar i bruk. 

 
3.3 Behöver jag byta bil? 
I princip bör ju alla sitta säkert fastspända, vilket alla nog kan hålla med om. Det 
är en princip som VTI på det bestämdaste hävdar och jobbar för. Men lagen kräver 
faktiskt inte det. Man måste välja en bältesförsedd plats om en sådan är ledig och 
man måste också använda bältet. Men om alla sådana platser redan är upptagna får 
man juridiskt sett faktiskt åka obältad! Det finns äldre bilar som saknar bälten på 
flera platser. Ibland går det dock att komplettera, hör med närmaste mär-
kesverkstad. Bilprovningen kan ge dig besked om vilka krav som kan komma att 
ställas på eftermonterade bälten. Vid privata transporter får man ha hur många 
passagerare som helst så länge inte förarens möjligheter att framföra fordonet 
äventyras och fordonets totalvikt ej överskrids. (Speciella, betydligt hårdare, krav 
råder vid yrkesmässig skolskjutsning. Absolut ingen får åka obältad i personbils-
registrerad skolskjuts. Befintliga bälten i skolskjutsfordonet, dvs. även buss, måste 
alltid användas.) Detta innebär, även om det givetvis kan vara lämpligt, att man 
inte behöver byta bil för att tillgodose bälteslagen om familjen växer. Men, vi 
anpassar ju vårt boende efter hur stor familjen är, kanske är det dags att fundera 
även på familjebilens storlek. Om man går så långt att man väljer att köpa s.k. 
”minibuss/familjebuss” el.dyl. så tänk på att det inte alltid är lika enkelt att an-
vända bakåtvänd bilbarnstol i dessa som i vanliga personbilar beroende på en 
annan utformning och höjd på instrumentbrädan. Som förare ska man se till att 
tillhandahålla lämplig skyddsutrustning för alla barn under sju år som man 
transporterar. (Föraren har dessutom ansvar för att alla under 15 år använder bil-
bältet.) Detta gäller även om skjutsningen är av tillfällig men regelbunden art, t.ex. 
skjutsa egna och grannars barn till barntimmar, fotbollsträning, scouterna osv. en 
gång i veckan. Här är reglerna något oklara och faktum är att man nog får vänta på 
att något rättsfall blir prejudicerande. Personligen uppfattar jag lagen som mycket 
                                                 
8 Tillåtet enligt VVFS 1993:5 punkt 3.5 
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sträng och restriktiv. Det är upp till föraren att fördela skyddsutrustningen på 
lämpligt sätt om den inte räcker till alla passagerare. Det är alltid ett komplicerat 
pusslande att få in stora familjer i en personbil.  
 
3.4 Vad kostar det? 
Att tänka på barnens säkerhet behöver inte vara särskilt dyrt. Som nämnts ovan 
lånar/hyr några landsting fortfarande på något sätt ut babyskydd. Ibland sköts 
verksamheten via någon butikskedja eller Röda Korset. Att köpa nytt upplevs sä-
kerligen dyrt av många barnfamiljer, men många väljer ändå att köpa egen, ny 
stol. Högt pris är inte alltid en garanti för hög säkerhet, så känn dig fri att köpa den 
produkt du trivs med och verkligen kommer att använda. Prissättningen på 
produkterna avspeglar mer hur effektiv marknadsföringen har varit än hur "bra" 
produkten fyller sin funktion vid en krock. Det finns godkända, men relativt 
okända, produkter till överkomliga priser, så det kan löna sig att leta lite. Var dock 
mycket noga med att det skall vara T- och/eller E-godkända produkter. Moderna 
bilbarnstolar har dokumenterat god skadebegränsande effekt och om olyckan 
skulle vara framme är det mycket väl använda pengar. En begagnad stol kan vara 
ett gott alternativ, men tänk på att en skadad eller krockad stol aldrig får användas 
igen. 
 
3.5 Livslängd på en bilbarnstol 
En begagnad stol bör inte vara äldre än ca 10 år enligt en bedömning av åld-
ringsegenskaper av plaster som utförts på LiTH9. Livslängden varierar också med 
vad stolen har varit utsatt för. Ta av klädseln och inspektera. På godkända stolar 
skall tillverkningsdatum finnas, vanligtvis på klisteretikett eller stämplat i stolens 
botten. Vissa äldre stolar kan sakna datumangivelse då det till att börja med inte 
krävdes. Det finns ingen skarp gräns för när en gammal stol börjar bli dålig, tyvärr 
får man göra en del subjektiva bedömningar. En god tumregel kan vara att en hårt 
sliten stol bör bytas ut, särskilt om plaststommen ser anfrätt ut. Mekaniska skador 
som sprickor etc. föranleder alltid att stolen skall bytas, oavsett ålder. Tioårs-
gränsen är en annan god tumregel. 

Om du köper begagnat, se till att få med monteringsanvisningen och alla nöd-
vändiga bälten om du köper begagnat. 
 
3.6 Bilanpassning 
Många biltillverkare förser numera sina personbilar med fästpunkter för bilbarn-
stolens underförankringsband vid framsätets passagerarstol. Det kan vara en 
metallbygel eller ögla som fästs i stolsskenorna vid golvet. 

Se särskilt upp med stolar som tagits med hem från utlandet, kanske av familjer 
som bott utomlands en längre tid eller av familjer som tyckt att de hittat en så 
gullig och funktionell barnstol på semesterresan. Dels finns utomlands många 
stolar som inte riktigt når upp till vår säkerhetsstandard, dels är det så att en stol 
som saknar E- eller T-märkning faktiskt är olaglig att använda i Sverige. Av 
samma anledning kan det vara på sin plats att höja ett varningens finger för att 
köpa helt okända barnstolar på postorder. I en butik är det ju trots allt mycket 
lättare att gå tillbaka och klaga om någon detalj i godkännandet inte överens-
                                                 
9 Linköpings Tekniska Högskola. 
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stämmer med det som utlovats av försäljningsargumenten. Ett exempel visar på 
faran; Ett postorderföretag annonserade ut en "säker" barnstol för både framåtvänt 
och bakåtvänt bruk. Enligt annonsen E-godkänd, men vid leverans visade det sig 
att E-godkännandet bara täcker framåtvänt åkande i grupp 1, helt emot alla veder-
tagna fakta och rekommendationer i Sverige. Eftersom inget formellt fel begåtts är 
det mycket svårt att få upprättelse för den enskilde konsumenten. 

 
3.7 Egna konstruktioner 
Bör man eller kan man hitta på något själv? Svaret är ett orubbligt NEJ! Vi får då 
och då telefonsamtal från tekniskt intresserade föräldrar som önskar få vårt "god-
kännande" av monteringar eller lösningar som de hittat på själva. Vi vill dock 
kategoriskt avråda från egna lösningar. Orsaken till detta är att det är mycket svårt 
att ens föreställa sig hur stora krafter som släpps lösa vid en kollision. Vi märker 
det då vi provar nya produkter. Det är mycket svårt att förutsäga om ett test ska gå 
bra. Orsaken till detta är att konstruktionsmaterialen beter sig på ett annorlunda 
sätt vid så hastig belastning som en krock utgör jämfört med vad man normalt 
utsätter det för. Ett mjukt material beter sig helt plötsligt som ett hårt, ett hårt blir 
sprött, ett mjukt kan verka segt osv. Det går alltså inte alls att enkelt förutsäga en 
konstruktions möjligheter och kvaliteter. Om man försöker testa egna lösningar 
genom att med handkraft dra i dem så kan man på sin höjd komma att belasta 
detaljen med en tiondel av den kraft som uppstår vid en kollision. Som exempel 
kan nämnas att det finns en frivillig provmetod av extra fästpunkter för bilbarn-
stolar i bilar. Där krävs att fästpunkten minst skall klara av en belastning av 
715 kg under 0,5 sekunder. Av dessa anledningar vill vi uppmana till att endast 
använda godkända produkter och lösningar. I princip är det också i lag förbjudet 
att använda egna lösningar, för dagens produkter (tillverkade efter 1990) gäller att 
monteringen skall vara enligt godkännandet och för äldre produkter gäller att de 
ska monteras enligt tillverkarens anvisningar. 
 
3.8 Kupévärmare 
Glöm inte heller bort att kupévärmare och bilbarnstol kan vara en riskabel 
kombination. Dels kan luftcirkulationen kring kupévärmaren förhindras av en bil-
barnstol eller så kan stolen värmas upp så mycket att brandrisk kan föreligga. Man 
kan heller inte helt bortse ifrån risken att materialet i stolen kan påverkas negativt 
om det värms upp kraftigt. 
 
3.9 Åksjuka m.m. 
Ibland påtalas att barn lätt blir åksjuka då de åker i bilbarnstol eller att de helt 
enkelt inte vill sitta fastspända. Alla erfarenheter talar för att om man är kon-
sekvent och alltid använder stolen så tar barnen detta färdsätt som naturligt. Åk-
sjuka barn är inget nytt problem, det var vanligt även förr när barnen satt obältade 
i baksätet och kan inte enbart skyllas på bilbarnstolarna. Vad man som vuxen 
däremot måste räkna med är att en resa med barn alltid tar längre tid än normalt 
därför att man måste räkna med lämpliga raster. Rent subjektivt borde det vara 
lättare att, som förälder, acceptera en bilfärd med flera avbrott för att hämta lite 
luft än att fuska med barnets säkerhet. 
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3.10 Värme och kyla 
Tänk på att bilbarnstolen kan bli mycket het under varma sommardagar. Stolar 
tillverkade i plast, dvs. nästan alla på marknaden, blir mycket täta och materialet 
andas inte. Det är inte tillåtet att sätta upp solskydd för att ge barnet skugga om 
solskyddet placeras på vindrutan eller på sidorutorna i framsätet. Inget får hindra 
förarens sikt. Bakom den s.k. B-stolpen är det fritt fram att sätta upp solskydd. 
Under vintertid kan framförallt hårdplaststolarna vara ganska kalla att sätta sig i. 
Eventuellt kan man låta ta in stolarna för att dessa ska bli lite uppvärmda i rums-
temperatur. (Gillar man lite mer påkostade lösningar och är någorlunda händig kan 
man köpa elvärmedynor med termostat, avsedda för inmontering i bilens ordinarie 
säten och placera dessa under barnstolens klädsel. Dock givetvis utan att skada 
själva barnstolen, borra inga hål för sladden osv.) 
 
3.11 Fyrpunkts- kontra trepunktsbälte 
På marknaden har ett antal bakåtvända stolar med trepunktsbälte lanserats. En viss 
misstänksamhet mot dessa har märkts från konsumenthåll. Ur säkerhetssynpunkt 
finns absolut inget att erinra mot denna bälteslösning och ur komfortsynpunkt kan 
de t.o.m. synas bekvämare än traditionella bälten.  

Som tidigare nämnts skall i de flesta fall de interna bältena monteras ur stolar 
som används framåtvända tillsammans med vuxenbältet. Risken för s.k. under-
glidning anses minska vid trepunktslösningar jämfört med fyrpunktssystem. Se till 
att barnet inte sitter med diagonalbandet under armen, det skall ligga an bra på 
axeln. Det anses mycket farligare att bältet ligger långt ut på axeln och riskerar att 
halka av än att det ligger an mot halsen. Studera bruksanvisningen till din stol för 
mer exakta anvisningar. 

Idag är i princip alla fyrpunktsbälten ersatta av fempunktsbälten, vilket betyder 
att man infört ett grenband för att minska risken för att barnet hasar ned om det 
somnar. 
 
3.12 Expanderad Polystyren ("Frigolit") 
Kvaliteten hos stolar tillverkade av s.k. Frigolit, cellplast eller styrofoam har 
diskuterats. (Egentligen heter plasten EPS, Expanderad PolyStyren.) 

Låt oss först konstatera att vid en kollision har dessa stolar, rätt monterade och 
rätt använda, god skyddseffekt. Den kritik som framförts, bl.a. från VTI, har gällt 
låg mekanisk stabilitet och det (ibland) höga priset. Man kan inte dra alla stolar 
över en kam. Dels finns det rena Frigolitstolar, vilka är de som dragit på sig kritik. 
Dels finns det Frigolitstolar med olika former av armering, bl.a. metallstänger och 
olika former av skal, oftast hårdplastskal. De senare är i all väsentlighet undan-
tagna från kritik. Sedan finns stolar som vid en första anblick kan verka till-
verkade av Frigolit (EPS), men som egentligen är tillverkade av EPP, Expanderad 
PolyPropen. Denna plast har andra egenskaper som bedöms som mer gynnsamma. 

Tyvärr har Frigolitstommarna relativt liten motståndskraft mot lokal nötning, 
brytande eller penetrerande krafter m.m. Plasten i sig lämpar sig väl för att ta hand 
om utbredda tryckkrafter, men skjuv- och dragkrafter har den mindre förmåga att 
klara. (Jämför betong, som också tål tryck bra men drag och skjuvning betydligt 
sämre. Betong brukar därför armeras. I övrigt är betong en dålig jämförelse då den 
saknar alla former av stötdämpande förmåga.) Vi har fått in rapporter om stolar 
som skadats av klättrande barn, stolar som klämts sönder i bakluckan och barn 
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som lyckats bryta bort bitar. Dessutom kan man från vår provning och registrerade 
olyckor konstatera att produkterna, som är designade för att ta upp krafterna bra i 
en viss riktning, vid medveten eller omedveten felanvändning lämnar en mycket 
liten eller obefintlig säkerhetsmarginal. Med andra ord är det ingen "förlåtande" 
produkt utan stora krav ställs på att fabrikantens information är korrekt så att 
barnföräldrarna verkligen vet att montera stolen rätt. Om du äger en Frigolitstol så 
använd den, den är bra och har bidragit till att rädda många liv, men se absolut till 
att du vet hur du ska montera den och använd den rätt. Informationen från 
fabrikanterna är, på lite äldre stolar, ibland väl "yvig" och beskriver alternativa 
monteringssätt som inte faller inom ramen för vad produkten är godkänd för. En 
perfekt grogrund för misstag och felaktigheter som man knappast kan lasta 
barnföräldrarna för. 

Föregående resonemang om Frigolitstolar fritar inte andra produkter från kritik. 
Man bör komma ihåg att ett flertal hårdplaststolar under åren dragits med 
"sjukdomar" som sprickbildning och krackeleringar och dessa produkter är inte 
alls så problemfria som tillverkarna ibland vill göra gällande. 

Rena Frigolitstolar är nu på väg att försvinna ur marknaden och förekommer 
mest vid handel med begagnade bilbarnstolar. Slutsatsen blir: Var observant på 
problemet men tveka ej att använda godkända oskadade produkter.  
 
3.13 Semester utomlands 
Utomlands finns många andra åsikter om hur barn skall transporteras. Det svenska 
systemet med bilbarnstolar accepteras mer och mer, men ännu finns några länder 
där det är förbjudet att ha småbarn i framsätet. Detta omöjliggör då ibland 
användningen av de utomordentliga bakåtvända stolarna. För din egen bekväm-
lighets skull rekommenderar vi att du undersöker vilka regler som gäller innan du 
åker iväg på bilsemester utomlands. Förslagsvis kan du kontakta respektive lands 
beskickning (ambassad, konsulat), landets turistbyrå eller din resebyrå. Motor-
männens riksförbund10 (M) brukar också kunna ge bra upplysningar om andra 
länders trafikregler. 
 
3.14 Airbag & bakåtvänt 
 

  
 
Airbag, eller mera svenskt, krockkudde, är en bra säkerhetsprodukt som skall för-
hindra eller mildra skador på huvudet vid framförallt frontalkollisioner. En sensor 
startar uppblåsning av kudden vid frontalkollisioner i hastigheter över ca 

                                                 
10 http://www.motormannen.se/  
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15–16 km i timmen. En relativt liten airbag i ratten har varit möjligt att få på 
många bilar i ett par års tid. En typisk rattmonterad airbag är på ca 35 liter och 
blåses upp på mellan 15 till 20 ms (millisekunder = tusendels sekund). Kudden 
töms omedelbart. 

Airbag finns numera vanligen även i instrumentbrädan framför passageraren. 
På grund av det ökade avståndet är en typisk passagerarairbag på i storleks-
ordningen 150 liter. Att fylla den kräver betydligt mer, vilket gjort att gasmängd 
och flödeshastighet måste ökas. En airbag är givetvis en mycket bra skydds-
anordning för en vuxen bältad passagerare. Observera att airbagen är ett komp-
lement till bilbälte och skall användas tillsammans med bälte. 

För ett barn placerat i bakåtvänd bilbarnstol mot instrumentbrädan kan airbagen 
vara direkt förödande. Nära instrumentbrädan är gasflödet så pass kraftigt att det 
kan liknas vid en smärre explosion. Trafiksäkerhetsvårdande organ i 
Sverige och USA arbetar tillsammans med tillverkare på framtida acceptabla lös-
ningar med t.ex. sensorer som känner av barnstolen. VTI medverkar internationellt 
i arbetsgrupper för att försöka lösa problemet. Ett första steg till åtgärder har varit 
att ta fram varningsetiketter både för bilen och för barnstolen samt att i lag 
förbjuda kombinationen bakåtvänd bilbarnstol/airbag. Denna åtgärd får man dock 
betrakta mera som ett erkännande av problemets vidd och art än en verklig och 
realistisk lösning på problemet. 

Tills problemet med airbag är löst skall absolut inga bakåtvända bilbarnstolar 
monteras i framsätet på bilar med airbag på passagerarsidan! 
 
3.15 Airbag & framåtvänt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Airbag är riskabel även för barn som färdas framåtvänt. I brist på egen forskning 
har VTI studerat amerikanska rön och tillsammans med NTF och Folksam utar-
betat en egen policy, som lyder; 

”Krockkudde och barn i bil kan vara en livsfarlig kombination. Barn i barn-
stol, framåtvänd eller bakåtvänd, får inte placeras i främre passagerarsätet om 
platsen är utrustad med krockkudde. 
Passagerarplatsens krockkudde är dimensionerad att skydda personer med en 
längd av minst 140 cm. För passagerare under den längden kan en utlösande 
krockkudde under vissa omständigheter orsaka livshotande skador. 
För att passagerare under 140 cm ska kunna sitta i främre passagerarsätet 
krävs att krockkudden är urkopplad. 
Om så inte kan ske, rekommenderar vi placering i baksätet eller byte till annan 
bil. 
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Ansvaret för urkoppling måste ligga helt hos biltillverkaren eller bilimportö-
ren. Vi accepterar därför inte urkoppling via nyckel eller annan form av 
strömbrytare, som aktiveras av förälder, förare eller annan icke auktoriserad 
person. 
Vi anser att biltillverkare eller bilimportörer skriftligt ska garantera att 
urkoppling skett på ett tillförlitligt sätt.” 

 
Så långt policyn. De amerikanska rönen pekade inledningsvis även på att 
gränserna 40 kg och 12 års ålder skulle respekteras, men från svenskt håll har det 
ansetts att den dimensionerande parametern är just längden. Detta beror på att man 
omtalat att korta barn riskerar att träffas uppe på hjässan av den utlösande 
krockkudden och inte mot ansiktet som hos vuxna, beroende på att just de korta 
barnen bockar fram huvudet på ett annat sätt vid kollision. Om huvudet träffas 
hårt uppe på hjässan finns viss risk för s.k. kompressionsfrakturer vid skallbasen.  

För övrigt kan nämnas att amerikanska NHTSA undersökt hur föräldrar tolkar 
och använder s.k. nyckelurkoppling av krockkudde, dvs. en nyckel på instrument-
brädan som kopplar ur krockkudden på passagerarplats. Cirka. 50 % av föräld-
rarna använde systemet fel, vilket alltså innebär en uppenbar risk för de barn som 
placeras vid en, då aktiv, krockkudde. 
 
3.16 Övrigt 
 

 
Påståendet "...men vi kör ju oftast bara korta sträckor i stan... " används ibland 
som motiv för att man inte behöver använda skyddsutrustning eller bälte. De flesta 
olyckor sker just i stan i samband med kortare transporter. Redan i en så låg 
hastighet som 20 km/h kan dödliga skador uppkomma. Det finns exempel på bilar 
som stått still men blivit påkörda så att någon omkommit. Bilen på bilden här 
ovan kolliderar i 50 km/h. En obältad docka, som motsvarar ett treårigt barn på ca 
15 kg, placerad i bilens baksäte slungas ut genom vindrutan. 

Man bör också observera att användandet av bilbarnstolar inte är någon absolut 
garanti för att en kollision slutar lyckligt, att uppnå den säkerhetsnivån låter sig 
inte göras. Men man har gjort det bästa man kan av situationen. 

I sammanhanget bör nämnas att kombibilars lastutrymme är en del av fordonets 
deformationszon som av princip inte bör användas att placera passagerare i. Om 
du äger ett sådant fordon bör eventuella säten i kombiutrymmet vara de som man 
tar till sist. Det är dock så att det är bättre att sitta i ett bakåtvänt säte med högt 
ryggstöd, typ det Volvo har som tillbehör till kombibilarna, än att färdas obältad i 
något av de framåtvända, normala, sätena. Det är alltså en avvägning som man 
själv får göra, beroende på hur många personer man måste transportera. 
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3.17 Parkerade bilar 
Det har förekommit att barn, som lämnats sovande i parkerade bilar, glidit ur eller 
ned ur den barnstol de sitter i. Tyvärr har detta slutat illa i enstaka fall, särskilt i 
några lite äldre framåtvända barnstolar av den typ där barnstolen har ett eget 
integrerat bälte av 4-punktstyp. Modernare liknande stolar har därför numera alltid 
ett grenband och därmed totalt 5 bältesband för att minska risken. 

Vidare bör man givetvis inte negligera risken att bilen, med barnet kvar i, ev. 
kommer i rullning eller blir påkört. Sommardagar kan det snabbt bli mycket varmt 
i bilen etc. Aktiva barn kan kanske t.o.m. ta sig loss från bältet och påverka 
handbroms m.m. 

 
3.18 För gravida 

För gravida finns en kudde som man skall sitta på och som skall 
hålla höftbandet borta från magen. Olika produkter som florerat 
på marknaden har haft namn som BellySafe, Mammas Magpute 
och BeSafe Gravid. 

Gravida frågar ofta om det är farligt med bilbältet direkt över 
magen. Det hamnar ju gärna där. Vad händer om man krockat? 

Skadas fostret? Dessutom anges ofta att bältet är obekvämt, klämmer över mage 
och blåsa, vilket skapar besvär. 

Det kan inte uteslutas att ett foster skulle kunna skadas av ett bilbälte vid 
kollision, men man får inte glömma att alternativet alltid är att mamman och 
fostret löper ännu större risk om de är obältade. Vid en kollision slår då en obältad 
mamma i såväl sig själv, mage som foster hårt i bilens inredning eller möjligen i 
ratten om hon är förare. Därför är riskerna med att åka obältad alltid större än 
risken med bältet över magen. 

De här produkterna, BellySafe, Mammas Magpute och BeSafe Gravid, är samt-
liga helt verkninglösa vid kollision, vilket faktiskt är mycket bra. Man får inte för-
ändra typgodkända skyddssystem, till vilket t.ex. bilens bältessystem får räknas. 
Produkterna drar, med resårband i grenen, ned mittendelen av höftbältet något från 
magen. Det slack som bildas skulle ev. ha kunnat hindra rullbälten och 
bältesförsträckare att fungera korrekt, men tester har visat att så inte är fallet. 
Produkterna är för klena för att påverka bilbältet negativt. Så vid kollision återtar 
bilens bälte sin korrekta geometri helt opåverkad. Detta gör att man vågar säga att 
det inte är förbjudet att använda dessa produkter, som man därför helt och hållet 
får hänföra till kategorin komforthöjande produkter. Om de dessutom får någon 
enstaka gravid kvinna att behålla bältet på så får det väl räknas som en säker-
hetshöjande effekt. 

Möjligen skulle man kunna lägga till att i sen graviditet kan det vara riskabelt 
att sitta bakom ratten, särskilt om den har krockkudde. Om man har möjlighet är 
det bättre att vara passagerare, dvs. sitta långt från islagsytor, än att propsa på att 
vara förare. 
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3.19 ISOFIX 
 

    
Volvo ISOFIX 
 
Under flera år har såväl myndigheter som barnföräldrar hört talas om ISOFIX, ett 
standardiserat system för att montera barnstolen i bilen, som skall hjälpa och 
underlätta korrekt montering. Av formella skäl finns ännu inga generella god-
kännanden av ISOFIX-produkter, men förhoppningen är att de juridiska bitarna 
skall falla på plats under 2004. Då kommer (troligen) stolar som har ISOFIX-god-
kännande att enkelt kunna knäppas fast i särskilda ISOFIX-fästpunkter i olika 
typer av bilar. 

 
BMW ISOFIX 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.20 Medicinska skäl 
Det är inte ovanligt att föräldrar anger diverse medicinska skäl till att modifiera 
eller t.o.m. helt avstå från att spänna fast sina barn (eller sig själva). Visserligen 
kan det tänkas att det finns fall där det kan vara medicinskt motiverat att göra 
vissa avsteg från lagkraven, men det är viktigt att komma ihåg att dessa avgöran-
den får inte föräldrar göra själva. Finns det legitima medicinska skäl att avvika 
från lagkrav så skall dessa skäl vara dokumenterade av en läkare och det finns en 
särskild blankett från Socialstyrelsen. Denna skall vara ifylld i förväg och 
medföras vid färd om medicinska skäl skall åberopas. 
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3.21 Felanvändning eller ingen användning alls 
I medeltal omkommer 15–18 barn som färdas som passagerare i personbilar varje 
år. Under åren 1992–1997 studerade VTI dessa olyckor tämligen noga11. Några 
grova linjer kan skönjas. 

 
• Cirka 1/3 av barnen omkommer vid kollision med tunga fordon 

(buss/tåg/lastbil) 
• Cirka 1/3 av barnen är inte fastspända alls eller sitter fel 
• Det finns ett antal svåra olyckor där inte enbart barnstol hjälper. 
 
Flertalet barn förolyckas under korta transporter, både i tätort och på landsväg. 
Troligen hade minst hälften av alla dessa barn med stor sannolikhet kunnat räddas 
till livet om rätt utrustning använts. (Som barn räknas de under 15 år.)  

Det är vi vuxna som har till uppgift att ta ansvar fullt ut för barnens trafik-
säkerhet. De kan ju inte välja själva. 

En Folksamundersökning indikerar att mellan 50 och 70 % av alla bilbarnstolar 
används felaktigt på något sätt. Nu är det inte alla felmonteringar som innebär 
allvarliga risker eller leder till dödsolyckor som tur är, men produkterna skall 
givetvis användas på avsett sätt. Vissa former av felmonteringar eller felan-
vändningar kan, trots att de inte verkar vara så farliga, få ödesdigra konsekvenser. 
Läs bruksanvisningen! Använd stolen endast enligt dessa anvisningar! Låt aldrig 
barnen åka obältade, släpper du efter en gång får du oftast problem i framtiden! 

Även VTI har undersökt föräldraattityder, bl.a. i en utvärdering av projektet 
Säkereken12. 

Prata med vänner och bekanta som du ser använder bilbarnstolar på ett konstigt 
sätt eller inte alls! Jag är medveten om att det kan verka påfluget och i vissa fall 
pinsamt, men gör det med en omtanke om deras barn som drivkraft. Det är inte 
rimligt att vuxna ska få leka med barns säkerhet på det sättet. 
 
3.22 Vilken stol är bäst? 
En typ av fråga som VTI aldrig kan svara på är "Vilken (enskild) stol är bäst?". 
Dels låter det sig inte göras, olika stolar har olika kvaliteter som inte är jämförbara 
pga. olika användningssätt och förutsättningar. Den ena stolen är bäst i 
frontalkollisioner, en annan stol är bäst för små barn vid påkörning bakifrån osv. 
En stol är bäst i Volvo och en annan är bäst i SAAB. För att kunna peka ut den 
bästa stolen skulle man behöva veta bilmodell, förväntad olycka, storleken på 
barnet och familjens sammansättning. En godkänd stol är därför att betrakta som 
en mycket bra kompromiss mellan många olika krav och som privatperson kan 
man egentligen inte göra så mycket mer. Säkerheten provas i krockprov och får 
anses hög och likvärdig för alla godkända produkter. För det andra är de enskilda 
resultaten från provningarna hemliga jämlikt Sekretesslagen 8 kap. 9 §. Det enda 
VTI kan lämna ut är om en viss produkt är formellt godkänd eller ej eftersom 

                                                 
11 VTI Notat 46-2001 Barn i bil. En studie av dödsolyckorna 1992–1997. Jan Wenäll. 
http://www.vti.se/pdf/reports/N46-2001.pdf  
12 VTI meddelande 914 Säkerhet under säkereken. Gunilla Sörensen & Anna Anund. 
http://www.vti.se/pdf/reports/M914.pdf  
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själva godkännandehandlingen, som skrivs ut av Vägverket, är offentlig handling. 
När det gäller hela produktgrupper kan man uttrycka sig mera fritt.  

Vad som därför många gånger bidrar till att ytterligare höja säkerheten för ditt 
barn är faktiskt att barnstolen verkligen passar i din bil, att du själv förstår att 
montera den rätt och att ditt barn trivs i stolen. Om något av det här inte stämmer, 
finns en uppenbar risk att man börjar slarva med att alltid använda barnstolen och 
då kvittar det hur bra stolen är. 

 
Om du har frågor om barnstol bör du i första hand 
vända dig till NTF Konsument13 eller kanske ditt 
lokala trafiksäkerhets- eller NTF-förbund. De har 
träning och material för att klara de flesta av barn-
stolsfrågorna. Även utbildade barnvagnshandlare bör 
kunna hjälpa till, sök lämpligen efter de av NTF 
certifierade fackhandlarna med denna symbol vid sin 
butik. Du hittar dem även på NTF Konsuments 
hemsida. 

 
 
Om det är några speciella barnstolsfrågor som NTF inte kan hjälpa dig med kan 

NTF i sin tur vidarebefordra frågorna till VTI. VTI saknar dessvärre kapacitet att i 
någon större omfattning svara direkt på allmänhetens frågor. 

 
Men den BÄSTA stolen är den som används! 

 
 

 

                                                 
13 NTF Konsument, telefon 0200-28 50 00, e-post: konsument@ntf.se, hemsida: 
www.ntf.se/konsument/barnfack.asp 
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4 Ytterligare informationskällor 
Sverige 
Vägverket, http://www.vv.se/ 
NTF, http://www.ntf.se/ 
 
USA 
Insurance Institutet for Highway Safety, IIHS, http://www.carsafety.org/ 
National Highway Traffic Safety Administration, http://www.nhtsa.com/ 
U.S. Roads - TranSafety, Inc., http://www.usroads.com/ 
United States Department of Transportation – Federal Highway Administration, 
http://www.fhwa.dot.gov/ 
 
Privata 
Mosebacke Ord i Utveckling EvaMarie Törnström,  
http://home5.swipnet.se/~w-54282/sida1.htm 
Safetyforum.com, http://www.safetyforum.com/ 
Child Passenger Safety Web, http://www.childsafety.org/ 
Automotive Coalition for Traffic Safety, Inc. (ACTS),  
http://www.actsinc.org/index.html  
The Airbag Controversy, http://www.motherstuff.com/html/parent-airbag.htm 
 
Bilinformation, bilköp, vissa biltester 
Autobytel, http://www.autobytel.se/ 
Autoo, http://www.autoo.se/ 
MRF Biltorget.se, http://www.biltorget.se/ 
Bilweb Sweden AB, http://www.bilweb.se/ 
Passagen Motor, http://motor.passagen.se/ 
 
EuroNCAP 
Fédération Internationale de l'Automobile,  
http://www.fia.com/homepage/selection-a.html  
EuroNCAP, http://www.euroncap.com/ 
Table of NCAP Offset Crash Tests, 
http://www1.tpgi.com.au/users/mpaine/ncaplist.html 
EuroNCAP testprocedur, 
http://www.euroncap.com/protocols/Assessment_Protocol_Version_2.PDF 

 
Information om lagkrav i olika länder kan du finna på 
http://www.childcarseats.org.uk  
 

http://www.vv.se/
http://www.ntf.se/
http://www.carsafety.org/
http://www.nhtsa.com/
http://www.usroads.com/
http://www.fhwa.dot.gov/
http://home5.swipnet.se/~w-54282/sida1.htm
http://www.safetyforum.com/
http://www.childsafety.org/
http://www.actsinc.org/index.html
http://www.motherstuff.com/html/parent-airbag.htm
http://www.autobytel.se/
http://www.autoo.se/
http://www.biltorget.se/
http://www.bilweb.se/
http://motor.passagen.se/
http://www.fia.com/homepage/selection-a.html
http://www.euroncap.com/
http://www1.tpgi.com.au/users/mpaine/ncaplist.html
http://www.euroncap.com/protocols/Assessment_Protocol_Version_2.PDF
http://www.childcarseats.org.uk/

	Notat 26-2003
	Förord
	Innehållsförteckning
	1	Bakgrund
	1.1	Lagen och godkännanden
	1.2	ECE viktgrupperna
	1.3	Vad är nytt med nya ECE R 44/03?

	2	Vilka produkter finns att välja på?
	2.1	Baby
	2.2	Från 1 år till 3–4 år
	2.3	Från 3–4 år till 10–12 år
	2.4	Varför bakåtvänt?

	3	Andra aspekter
	3.1	Flera barn
	3.2	Höftbälte kontra trepunktsbälte
	3.3	Behöver jag byta bil?
	3.4	Vad kostar det?
	3.5	Livslängd på en bilbarnstol
	3.6	Bilanpassning
	3.7	Egna konstruktioner
	3.8	Kupévärmare
	3.9	Åksjuka m.m.
	3.10	Värme och kyla
	3.11	Fyrpunkts- kontra trepunktsbälte
	3.12	Expanderad Polystyren ("Frigolit")
	3.13	Semester utomlands
	3.14	Airbag & bakåtvänt
	3.15	Airbag & framåtvänt
	3.16	Övrigt
	3.17	Parkerade bilar
	3.18	För gravida
	3.19	ISOFIX
	3.20	Medicinska skäl
	3.21	Felanvändning eller ingen användning alls
	3.22	Vilken stol är bäst?

	4	Ytterligare informationskällor


