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VTI notat 55-2003 

Förord 
Föreliggande rapport redovisar en utvärdering av NTF:s certifiering av försäljare 
av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil. Utvärderingen har finansierats av 
Vägverkets Skyltfond, där Anita Ramstedt har varit kontaktperson.  

Susanne Gustafsson, VTI, har varit projektledare och ansvarat för enkätutform-
ning och utskick, analys och sammanställning av data samt författande av denna 
rapport. Vid VTI har även Gunilla Sörensen och Anna Anund deltagit i projektet 
med enkätutformning samt Janet Yakoub med införande av enkätsvar i dator-
programmet SPSS.  

Ett stort tack riktas till de NTF-handledare som ordnat att intervjuer genom-
förts hos kund samt givit mig annan information. Även ett stort tack till NTF:s 
projektledare Carin Osvaldsson, som varit behjälplig med mycket information. 
Likaså tackas de personer som genomfört intervjuerna med kunder. 

Jag tackar också alla de försäljare inom barnfackhandeln och bilhandeln som 
jag haft kontakt med och vilkas enkätsvar ligger till grund för denna utvärdering. 
Även de kunder som intervjuats eller själva fyllt i intervjuformulär tackas.  

 
Linköping december 2003 
 
 
 
Susanne Gustafsson 
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Sammanfattning 
NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) bedriver utbildning 
av försäljare inom barnfackhandeln och bilhandeln som säljer skyddsanordningar 
för barns säkerhet i bil. De handledare som arbetar med detta har utbildats vid 
VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Efter att försäljare utbildats 
certifieras butiken och kan i sin marknadsföring framhålla att man är NTF-
certifierad inom området barn i bil. Certifierade butiker garanterar hjälp med 
montering av bilbarnskydd i bilen och tillhandahåller minst en bilbarnstolsmodell 
godkänd för bakåtvänt åkande upp till 25 kg. 

Certifieringsprojektet har utvärderats med avseende på NTF-handledarnas och 
försäljarnas kunskap samt kundens kunskap och upplevelse av att erhålla sakligt 
stöd vid inköp av skyddsanordning. Utvärderingen har gjorts i form av för-
/efterstudier. NTF-handledarna samt försäljare inom barnfackhandeln och bil-
handeln har fått besvara enkäter både före och efter utbildning. Kunder som varit i 
butik för att titta på skyddsanordningar har intervjuats både utanför certifierade 
och inte certifierade butiker. 

De kunskapsområden som berörts för att utvärdera NTF-handledarna och 
försäljarna har varit lagkrav, rekommendationer och godkännanden, användning 
och montering av babyskydd, bilbarnstol och bältesstol/kudde, internationella 
frågor, anatomi, olyckor och NTF. För försäljarna har även information om 
försäljarens och butikens bakgrund samlats in. De kunder som intervjuats har fått 
svara på kunskapsfrågor samt beskriva den hjälp och vägledning de fått i butiken.  

Resultatet från utvärderingen visar att NTF:s certifiering av butiker som säljer 
skyddsanordningar för barns säkerhet i bil på flera sätt är en lyckad satsning. När 
det gäller NTF-handledarna hade de flesta redan före utbildningen en hög 
kunskapsnivå och erfarenhet inom området. Bland försäljare ledde NTF:s utbild-
ning till en signifikant kunskapshöjning inom de flesta områden. Försäljarna inom 
bilhandeln visade på en större kunskapsförbättring beroende på att de generellt 
inte hade någon tidigare utbildning som gällde barns säkerhet i bil och att de i 
mycket begränsad omfattning jobbade med detta område. Bland de kunder som 
intervjuats kunde ingen skillnad ses i kunskap och kännedom om 
skyddsanordningar. Däremot tyder utvärderingen på att kunderna upplevde att de 
fick bättre stöd och hjälp i den certifierade butiken, där försäljaren i större 
utsträckning intresserade sig för kundens bil- och familjesituation samt något 
oftare erbjöd kunden att provmontera eller få hjälp med att montera ett skydd.  

När försäljare bedömde NTF:s certifieringskurs angav fler än hälften att de 
förbättrat sina kunskaper mycket/ganska mycket. Det var också fler än hälften 
som i sitt arbete haft mycket/ganska mycket nytta av kursens teoretiska innehåll. 
Knappt hälften av försäljarna hade haft mycket/ganska mycket nytta av kursens 
praktiska innehåll. Var tionde uttryckte dock att de inte haft någon nytta av 
kursens praktiska innehåll. Flera försäljare framhöll att kursen innehållit för lite 
praktisk montering, både i vanliga bilar och ovanliga bilar som vans samt att 
kursen behöver följas upp för att kunskapen ska finnas kvar och vara aktuell. Det 
var flera försäljare som även i den andra enkäten angav att de hade kunskaps-
luckor när det gäller problematiken med krockkuddar, innebörden av de olika 
godkännandena samt montering i udda bilmodeller som exempelvis vans. 
Kundernas viktigaste frågor till försäljarna gällde skyddsanordningarnas säkerhet. 
De ställde även frågor om montering och ville gärna att försäljaren skulle 
rekommendera en bästa stol. 
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1 Inledning och bakgrund 
Föräldrar önskar skydda sina barn på bästa sätt när de åker bil och för detta krävs 
att föräldrarna har valt en godkänd utrustning som passar barnet och bilen, 
monterat den korrekt och bältat barnet korrekt. För att samtliga dessa aspekter ska 
kunna uppfyllas är det nödvändigt att erbjuda köparna, vanligtvis föräldrarna, 
försäljningsställen som kan ge en korrekt och i möjligaste mån objektiv informa-
tion. Försäljarna ska ha förmåga att se en helhetslösning för köparen, där syftet är 
att barnen i bilen ska åka säkert. Detta innebär att såväl familjesituationen som 
fordonsaspekter ska beaktas. Försäljarna ska även kunna erbjuda praktisk hjälp 
med bland annat montering av utrustningen. Det är av stort intresse att köparna på 
ett enkelt sätt vet vilka försäljare som besitter dessa kunskaper.  

I Dalarna påbörjades 1998 ett projekt som bland annat innebar en certifiering 
av barnfackhandlare (Jonsson, Elmquist & Källström, 2003). Med detta som bak-
grund genomfördes ett projekt vid VTI (Statens väg- och transportforsknings-
institut), delvis finansierat av Vägverkets Skyltfond och kallat ”Certifiering av 
försäljare av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil”. Handledare från NTF 
(Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) utbildades vid VTI och 
dessa handledare skulle i sin tur utbilda försäljare av skyddsanordningar för barns 
säkerhet i bil. Vi önskade göra en utvärdering av detta landsomfattande certifie-
ringsprojekt för att undersöka om det hade en liknande positiv effekt som certifie-
ringen av barnfackhandlare i Dalarna haft. 

För att säkerställa att en utvärdering skulle kunna ske av certifieringsprojektet 
skickades enkäter till de blivande NTF-handledarna i slutet av februari år 2002. 
Enkäterna skulle besvaras innan de erhöll det instuderingsmaterial som skulle gås 
igenom före utbildningen. Enkäten innehöll frågor om lagkrav, rekommenda-
tioner, godkännanden, skyddsanordningar – uppdelat på babyskydd, bilbarnstol 
och bältesstol/kudde – internationellt, olyckor, anatomi och NTF. Handledaren 
uppmanades i följebrevet att fylla i enkäten självständigt och utan att leta upp 
svaret i litteratur eller hos någon annan person. Enkäten var helt anonym, men 
man fick uppge sin praktiska erfarenhet av att ha monterat skyddsanordningar, 
antingen i sitt arbete eller genom att man var förälder.  

I mars år 2002 genomgick de 14 NTF-handledarna sina första två utbildnings-
dagar på VTI. Forskare vid VTI hade tagit fram utbildningsmaterialet till den 
kurspärm som deltagarna erhöll. Utbildningen berörde följande områden: 

 
• Nollvisionen och olycksstatistik 
• Anatomi 
• Passiv säkerhet (bälten, skyddsanordningar m.m.) 
• Lagar och förordningar 
• Reglementen och godkännanden 
• Historik och internationell utblick 
• Grundförutsättningar; familjen och bilen 
• Barn med särskilda behov 
• Krockkuddar 
• Felanvändning 

 
Kurspärmen innehöll också länkar och referenser till en mängd informationskällor 
och litteratur samt en del om NTF:s policy. 
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Under två dagar i september år 2002 hade NTF-handledarna en sista utbild-
ningsomgång, men då utan medverkan från VTI. Denna del av kursen behandlade 
hur kunskapen skulle överföras till försäljarna och hur det framtagna materialet 
skulle användas. Materialet byggde på den kurspärm som VTI tagit fram till 
utbildningen i mars, men var omarbetad av NTF samt kompletterad med OH-
bilder.  

Omedelbart efter att NTF-handledarna var klara med sin utbildning i september 
2002, började de utbilda försäljare inom barnfackhandeln och så småningom 
också inom bilhandeln. En speciell sida skapades på NTF:s hemsida med informa-
tion om vilka försäljningsställen som var certifierade, se http://www.ntf.se/konsu-
ment/barnfack.asp. Här anges också vad som kännetecknar en certifierad butik, 
nämligen: ”Certifierade butiker har personal som utbildats av NTF. De garanterar 
hjälp med montering av bilbarnskydd i bilen och tillhandahåller minst en bilbarn-
stolsmodell godkänd för bakåtvänt åkande upp till 25 kg”. Den certifierade 
butiken får också en logotyp att använda i butikens marknadsföring, se rapportens 
framsida.  

I och med en certifiering av försäljare av skyddsanordningar för barns säkerhet 
i bil förmodas att informationen till föräldrar och andra köpare av skydds-
anordningar ska vara korrekt och fullständig oberoende av vilken certifierad butik 
köparen väljer. De certifierade försäljarna ska ta på sig ansvaret att upplysa 
köparen om hur skydden ska användas och vilka barn de är avsedda för. 
Försäljaren ska vid behov visa hur skyddet ska monteras och även göra detta i det 
fordon där skyddet ska användas. Försäljarna ska vara insatta i de rekommenda-
tioner och bestämmelser som finns angående barns användning av skyddsanord-
ningar i bil. 
 
 
2 Syfte 
Syftet med projektet är att utvärdera NTF:s certifiering av försäljare av skyddsan-
ordningar för barns säkerhet i bil. Certifieringsprojektet utvärderas med avseende 
på NTF-handledarnas förbättrade kunskap, försäljarnas förbättrade kunskap samt 
kundens upplevelse av att erhålla sakligt stöd vid inköp av skyddsanordningar. 
Utvärderingen genomförs i form av enkäter ställda till NTF-handledarna samt ett 
urval av försäljare både före och efter utbildning. Kunder intervjuas i butiker som 
säljer skyddsanordningar, både före och efter att certifieringen av försäljarna 
genomförts.  
 

http://www.ntf.se/konsument/barnfack.asp
http://www.ntf.se/konsument/barnfack.asp
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3 Metod  
Projektet är en del i arbetet med att se till att föräldrar får sakligt stöd i samband 
med inköp av skyddsanordning för barn i bil. Det finns ett flertal frågor som 
önskas få besvarade, exempelvis: 

 
• Har försäljarna fått en högre kunskapsnivå om hur barn säkrast åker i bil?  
• Har kunskapsnivån höjts både teoretiskt och praktiskt?  
• Överför försäljarna objektiv information till kunden?  
• Vad är det som gör att köpare av skyddsanordningar vänder sig till en viss 

butik?  
• Erhåller köparna den information, den hjälp och det stöd, även praktiskt, som 

de önskar?  
• Finns det någon skillnad mellan butiker som certifierats av NTF och de som 

inte certifierats?  
• Har föräldrarna möjlighet att höja sin kunskapsnivå i butiken?  
• Erhåller föräldrarna hjälp med en helhetslösning, det vill säga beaktas både 

familjesituation och bilaspekter? 
 
Utvärderingen kan inte mäta certifieringens genomslagskraft utan bara utvärdera 
utbildningen. Den hypotes som testas är att effekten av certifieringen är positiv. 
Kunskapsnivån hos försäljare och kunder ska i så fall vara högre i den certifierade 
butiken. Vi kan bara mäta att kunskap blivit överförd, ej om den sedan efterlevs.  

De tre olika målgrupper som utvärderas för att studera om kunskapen ökat, är 
NTF-handledarna, försäljarna i barnfackhandeln och bilhandeln och kunderna i 
barnfackhandeln. Grunden i de frågeformulär som ges till varje grupp är den enkät 
med kunskapsfrågor som användes i förmätningen bland NTF-handledarna. 
Denna enkät har arbetats fram utifrån det som VTI-forskare betraktar som viktig 
kunskap när det gäller barns säkerhet vid färd i bil.  

Nedan följer en beskrivning av de metoder som användes för att studera 
eventuell kunskapsökning hos respektive målgrupp. 

 
3.1 NTF-handledare 
Först genomfördes en uppföljning av NTF-handledarnas kunskaper efter att de 
erhållit sin slututbildning i september 2002. I samband med kursens avslutning 
erhöll handledarna en enkät med kunskapsfrågor liknande den de fått före den 
första utbildningen, se bilaga 1. (Enkäten är här försedd med facit). Syftet var att 
se om deras kunskap höjts efter genomförd utbildning. Någon fråga som var 
tvetydig hade tagits bort i den nya enkäten och några få nya plockades in för att 
visa att man inte bara lärt sig vad som stod i enkäten. Av anonymitetsskäl 
registrerades inga bakgrundsvariabler. Den enda särskiljande variabeln var vilken 
praktisk erfarenhet man hade av skyddsanordningar för barn i bil före första 
utbildningstillfället.  

För att mäta eventuell kunskapshöjning jämförs medelvärdet av antalet rätta 
svar, felaktiga svar respektive vet ej-svar på de olika påståendena. Även sprid-
ningen av medelvärdena beaktas och i en variansanalys prövas nollhypotesen att 
medelvärdena i de båda enkäterna är lika (Aronsson, 1999). 
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3.2 Försäljare 
NTF-handledarna höll de första utbildningarna med försäljare från Barnens Hus 
(16 butiker) och Babyland (7 butiker) i slutet av september och början av oktober 
år 2002. Eftersom samtliga butiker i dessa kedjor certifierades ungefär samtidigt 
var det inte möjligt att dela upp butikerna inom en kedja och ha en grupp som 
undersökningsgrupp och en grupp som kontrollgrupp. Istället genomfördes en 
förmätning och en eftermätning med möjlighet att hålla ihop enkäterna från varje 
försäljare. Det var 86 försäljare som var anmälda till utbildningsprogrammet från 
Barnens Hus och före utbildningen skickades enkäter via post till de olika 
butikerna, se bilaga 2. (Enkäten är här försedd med facit). Till Babyland skickades 
enkäten som bifogad fil via e-post till ansvarig projektledare, som vidare-
befordrade enkäten ut till butikernas försäljare.  

I slutet av januari och början av februari år 2003 certifierades 120 ford-
försäljare från olika orter över hela Sverige. Till dessa skickades enkäterna via 
post direkt till försäljningsstället. Före utskick togs telefonkontakt med varje 
försäljningsställe för att ge information om enkäten. De svarande ombads att 
skriva namn och butik på enkäten för att möjliggöra en uppföljande enkät. 

Vi önskade också göra en kunskapsmätning inom de mer fristående butiker 
som tillhörde Babyproffsen. Dessa certifierades dock vid mycket olika tillfällen 
och information nådde många gånger inte VTI i tillräcklig tid för att en förmät-
ning skulle hinna göras. Flera av dessa butiker tillhörde också kedjan Babyland 
och hade alltså certifierats i den första utbildningsomgången. 

Av den första enkäten till försäljare inkom totalt 63 enkäter från Barnens Hus, 
34 enkäter från Babyland (egentligen 36 enkäter, men två var från samma person 
och en person hade redan gått kursen när enkäten fylldes i) och 98 enkäter från 
fordförsäljare. 

En uppföljningsenkät sändes i början av februari till de 63 försäljare inom 
Barnens Hus som besvarade den första enkäten, se bilaga 3. Uppföljningsenkäten 
besvarades av 38 stycken (60 procent). Vid samma tidpunkt ombads projekt-
ledaren inom Babylandkedjan att följa upp sina försäljare med den nya enkäten. 
Detta skedde emellertid inte och enkäterna var, trots påminnelser, ännu ej 
utlämnade i början av september. VTI skickade då ut uppföljningsenkäten direkt 
och denna besvarades av 20 försäljare (59 procent). Försäljarna inom Ford fick sin 
andra enkät i mitten av maj och denna besvarades av 58 försäljare från 39 
försäljningsställen (59 procent). Samtliga påmindes via e-post till försäljnings-
stället för att få in så många enkäter som möjligt.  

Den eventuella kunskapsökningen mättes i ett parvist t-test, vilket mäter 
medelvärdesdifferensen mellan två variabler (Aronsson, 1999). Urvalen var 
relaterade till varandra i och med att det var samma personer som besvarade båda 
enkäterna i en förmätning och en eftermätning. Den hypotes som testades var att 
kunskapen var större hos försäljarna efter utbildning, vilket innebar att 
utbildningen givit effekt.  
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3.3 Kunder 
Syftet med det frågeformulär som användes för att intervjua kunder i butiker, var 
att se om den information och kunskap som kunden fått i butiken var rätt eller fel. 
Vi ville även veta om de fått hjälp med praktisk montering.  

Eftersom det på grund av tidsaspekter inte var möjligt att inom samma barn-
fackhandelskedja intervjua kunder före butikerna certifierades och efter att de 
certifierats, beslutades att på samma orter jämföra kundernas upplevelser i en 
certifierad butik och en inte certifierad. Tillvägagångssättet var ett frågeformulär 
med frågor om kundens bakgrund, om besöket i butiken samt vilken kännedom 
kunden hade om skyddsanordningar för barn i bil (ett urval av kunskapsfrågor 
hämtade från NTF-enkäten), se bilaga 4. Även instruktioner till intervjuaren 
utarbetades. Ett förslag över vid vilka butiker som kunder borde frågas framtogs 
vid VTI och sändes vidare till berörda NTF-handledare i mitten av oktober 2002. 
Det fanns då tillräckligt med tid att ombesörja att intervjuer genomfördes utifrån 
det utformade frågeformuläret före certifiering skedde av den butik som ännu inte 
var certifierad. Det var NTF:s ansvar att se till att intervjuerna genomfördes och 
VTI gav förslag på två butiker på varje ort där det fanns en certifierad Barnens 
Hus-butik och en butik från fackhandelskedjan Babyproffsen. Butikerna i 
Babyproffsen skiljer sig sinsemellan mer än butikerna tillhörande Barnens Hus 
och Babyland. Babyproffsen tillhör dock den största babykedjan i Sverige och gör 
gemensamma inköp och har gemensam marknadsföring. Några av Babyland-
butikerna tillhör också Babyproffsen. Vi ansåg därför att de kunde vara 
jämförbara. Eftersom även butiker från Babyproffsen började certifieras under 
hösten 2002 var det viktigt att få till stånd intervjuerna innan dess. NTF-hand-
ledarna genomförde inte intervjuerna själva utan gav andra (exempelvis studenter 
på KTH och Sveriges Kvinnliga Bilkåristers Riksförbund) detta uppdrag. Det var 
också möjligt att skicka med enkäten hem till kunden som då fick med ett 
svarskuvert så att de själva kunde sända enkäten till VTI. 

I enkätens följebrev informerades om att en utlottning av ett presentkort på 
500 kronor skulle ske bland dem som besvarade enkäten och som angav sitt namn 
och sin adress.  

När det gäller kundernas kunskaper jämfördes svaren från kunderna i den 
certifierade butiken med svaren från kunderna i den inte certifierade butiken, dock 
inte på varje ort eftersom underlaget var för litet. Medelvärdet av antalet rätta 
svar, antalet felaktiga svar och antalet vet ej-svar på påståendena i kunskapsdelen 
jämfördes mellan den certifierade butiken och den inte certifierade i ett F-test 
(Aronsson, 1999). Hypotesen som testades var att kunskapen hos kunderna var 
större i den certifierade butiken. Likaså jämfördes, genom beräknade andelar, den 
hjälp man fått med montering och hur man ansåg att man fått sina eventuella 
frågor besvarade. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från de olika frågeformulären ställda till NTF-
handledare, försäljare och kunder. Den hypotes vi velat testa är att NTF:s 
certifiering av försäljare av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil ger ett 
positivt resultat med en högre kunskapsnivå hos försäljare och kunder i den 
certifierade butiken. Likaså testas NTF-handledarnas kunskapsnivå.  
 
4.1 NTF-handledare 
Av de NTF-handledare som utbildades vid VTI i mars 2002 var det 14 stycken 
som före utbildningen besvarade den första enkäten. Eftersom inga bakgrunds-
variabler registrerades gick det inte att koppla denna enkät med den uppföljande 
enkäten. Det kan dock konstateras att 10 stycken i den första enkäten angav att de 
praktiskt hade instruerat föräldrar i montering av skyddsanordningar. I egenskap 
av förälder hade 9 stycken monterat skyddsanordningar. Bara en av NTF-hand-
ledarna saknade erfarenhet av montering av skyddsanordningar.  

Den uppföljande enkäten besvarades i september av 13 stycken NTF-hand-
ledare efter slutförd utbildning. Två personer saknades och en ny hade tillkommit, 
vilket gjorde att tolv stycken var samma personer. De fick ange den praktiska er-
farenhet de hade av montering innan första utbildningstillfället, men resultatet 
blev ändå inte tillräckligt för att göra någon gruppering av de svarande. Sju 
personer angav att de i arbetet praktiskt monterat skyddsanordningar och sex 
personer hade monterat i egenskap av förälder. Tre personer angav att de inte hade 
någon praktisk erfarenhet av montering. Av dessa angav en att han/hon var 
nyanställd och en annan hade inte arbetat med barn i bil. 

Som angetts i metodkapitlet hade ett tvetydigt påstående tagits bort i den nya 
enkäten (under rekommendationer) och några få nya plockats in för att NTF-hand-
ledarna skulle få visa att man inte bara lärt sig vad som stått i den första enkäten. I 
denna utvärdering inkluderas dock bara de påståenden som varit lika i båda 
enkäterna, för att en rättvis bedömning ska kunna göras. De påståenden som var 
nya i den andra enkäten besvarades med övervägande majoritet på rätt sätt.  

 
4.1.1 Lagkrav, rekommendationer och godkännanden – NTF-hand-

ledare 
De första delarna i enkäterna bestod av påståenden om lagkrav, rekommenda-
tioner och godkännanden. Totalt analyserades i de båda enkäterna nio påståenden 
om lagkrav, fem påståenden om rekommendationer och nio påståenden om god-
kännanden. I tabell 4.1.1 redovisas för båda enkäterna genomsnittet för påstå-
endenas rätta svar, felaktiga svar respektive vet ej-svar. I en variansanalys 
prövades om medelvärdena i de båda enkäterna var lika. Analysen levererade ett 
F-värde och bedömning gjordes om signifikans eller inte förelåg och detta på fem 
procents signifikansnivå.  
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Tabell 4.1.1  NTF-handledarnas genomsnittliga svar på de olika påståendena om 
lagkrav, rekommendationer och godkännanden. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Lagkrav (9) 6,57 6,46 2,07 2,31 0,36 0,23 
Rekommendationer (5) 4,50 4,69 0,29 0,31 0,21 0,00 
Godkännanden (9) 5,64 7,69 1,29 1,23 2,07 0,08 
Totalt (23) 16,71 18,85 3,64 3,85 2,64 0,31 
Anmärkning: Grönmarkerade fält innebär på fem procents signifikansnivå att skillnaderna i 
medelvärden mellan de båda enkäterna är signifikanta och att en förbättring inträffat. Gul-
markerade fält innebär på fem procents signifikansnivå att skillnaderna i medelvärden mellan de 
båda enkäterna är signifikanta och att en förändring inträffat (positiv och/eller negativ).  
 
Ur ovanstående tabell kan man se att NTF-handledarna i genomsnitt hade rätt på 
ungefär lika många påståenden om lagkrav i de båda enkäterna, nämligen ungefär 
6,5 påståenden av nio möjliga. Det kan alltså inte dras någon slutsats att de på-
ståenden om lagkrav som fanns i enkäterna besvarades på ett korrektare sätt efter 
utbildningen.  

NTF-handledarna hade i genomsnitt inte heller fler antal rätta påståenden om 
rekommendationer i enkät 2 utan besvarade 4,5 respektive 4,7 av de fem på-
ståendena med rätt svar.  

Däremot förbättrade man sig från den första till den andra enkäten när det 
gäller de nio påståendena om godkännanden. I den första enkäten var i genomsnitt 
5,6 påståenden rätt besvarade och i den andra 7,7 påståenden. I den första enkäten 
angavs här en större osäkerhet. Många valde där att svara vet ej på påståendena 
om godkännanden. I den variansanalys som gjordes visades att denna förbättring 
var signifikant, både när det gäller ökat antal rätta påståenden och minskat antal 
påståenden med vet ej.  

Vid en sammanslagning av alla 23 påståendena erhölls en signifikant för-
bättring från första till andra enkäten avseende fler rätta påståenden. Även för-
bättringen med färre påståenden med vet ej-svar var signifikant. Det var dock så 
att hela minskningen av vet ej-svar inte ledde till ökning av de rätta svaren. De vet 
ej-svar i den första enkäten som blev ett felaktigt svar i den andra enkäten ansågs 
som en försämring. Vi valde därför att gulmarkera den signifikanta förändringen 
bland vet ej-svaren (istället för grönmarkering) därför att det inte entydigt kunde 
påstås vara antingen en förbättring eller en försämring. 

 
4.1.2 Skyddsanordningar – NTF-handledare 
I enkäterna delades påståendena om skyddsanordningar efter de olika typerna av 
skydd, det vill säga babyskydd, bilbarnstol och bältesstol/kudde. I avsnittet om 
babyskydd analyserades åtta påståenden som var lika i de båda enkäterna. Likaså 
analyserades åtta påståenden om bilbarnstolar, främst bakåtvända bilbarnstolar, 
men även framåtvända bilbarnstolar samt nio påståenden om bältesstolar och 
bälteskuddar. Det samlade resultatet av NTF-handledarnas svar visas i tabell 
4.1.2. Där anges hur många rätta svar NTF-handledarna i genomsnitt hade på de 
båda enkäterna. Tabellen visar även hur många felsvar de i genomsnitt hade samt 
hur många påståenden de i genomsnitt inte visste svaret på. 
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Tabell 4.1.2  NTF-handledarnas genomsnittliga svar på de olika påståendena om 
skyddsanordningar. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Babyskydd (8) 7,07 7,38 0,93 0,62 0,00 0,00 
Bilbarnstol (8) 6,50 7,23 1,07 0,54 0,36 0,23 
Bältesstol/kudde (9) 8,07 8,00 0,86 0,77 0,00 0,23 
Skyddsanordningar 
totalt (25) 

21,64 22,62 2,86 1,92 0,36 0,46 

Anmärkning: I den första enkäten saknades svar av en person i vardera ”bilbarnstol” och 
”bältesstol/kudde”. 
Anmärkning: På fem procents signifikansnivå finns inga signifikanta skillnader i medelvärden 
mellan de båda enkäterna. 
 
Redan i den första enkäten var de flesta av påståendena rätt besvarade. När det 
gäller påståenden om babyskydd var i genomsnitt 7,1 respektive 7,4 av de åtta 
påståendena rätt besvarade. Angående påståendena om bilbarnstol var 6,5 av de 
åtta påståendena rätt besvarade i den första enkäten och 7,2 i den andra enkäten. 
När det gäller bältesstol/kudde var i genomsnitt 8,1 respektive 8,0 av de nio 
påståendena rätt besvarade. Inga signifikanta förbättringar mellan den första och 
den andra enkäten kunde konstateras.  

 
4.1.3 Internationellt, olyckor, anatomi, NTF – NTF-handledare 
I de båda enkäterna fanns fyra likadana påståenden om skyddsanordningar, regler 
och olyckor ur ett internationellt perspektiv. Hur dessa påståenden genomsnittligt 
besvarades visas i tabell 4.1.3. Enkäterna innehöll två frågor om olyckor. Det 
fanns flera svarsalternativ och det rätta svaret skulle kryssas i. En person valde att 
inte besvara en av dessa frågor. Hur dessa båda frågor besvarades visas också i 
tabell 4.1.3. 

 
Tabell 4.1.3  NTF-handledarnas genomsnittliga svar på påståendena om inter-
nationellt och frågorna om olyckor. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående/fråga 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Internationellt (4) 0,14 1,54 1,07 1,69 2,79 0,77 
Olyckor (2) 0,43 0,54 1,00 0,85 0,50 0,62 
Anmärkning: I den första enkäten saknades svar av en person i ”olyckor”. 
 
NTF-handledarna hade efter utbildningen fler rätta svar och färre vet ej-svar på 
påståendena som gällde internationellt. Hela förbättringen bland vet ej-svaren 
ledde dock inte till att man svarade rätt.  

När det gäller de två frågorna om olyckor var det inga signifikanta skillnader i 
svarsfördelningen mellan de båda enkäterna. 

Under avsnittet om anatomi skulle de två främsta anledningarna till bakåtvänt 
åkande för små barn kryssas i. I den första enkäten kryssade 12 av de 14 NTF-
handledarna (85 procent) i de båda rätta anledningarna. Av de resterande två 
personerna hade den ena ett rätt svar och ett fel svar samt att en person bara 
kryssat i en av de rätta anledningarna och inget ytterligare kryss. I den andra 
enkäten efter utbildningen hade samtliga NTF-handledare angivit båda de främsta 
anledningarna till bakåtvänt åkande. 
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Slutligen fanns i enkäterna tre frågor som rörde NTF. Det som efterfrågades 
var adressen till NTF:s webbsida, under vilken rubrik information om barn i bil 
ges samt vilket telefonnummer det är till NTF Konsument. I den första enkäten 
angav 72 procent rätt svar på alla tre frågorna, 21 procent rätt svar på två av 
frågorna och 7 procent hade ett rätt svar. I den andra enkäten var det 31 procent 
som hade alla tre frågorna rätt, 61 procent hade två rätta svar och 8 procent hade 
ett rätt svar. Resultatet var alltså sämre i den andra enkäten.  
 
4.2 Försäljare barnfackhandeln – Barnens Hus  
De första försäljarna som certifierades inom barnfackhandeln tillhörde barn-
fackkedjorna Barnens Hus och Babyland. Barnens Hus finns från Karlstad och 
Stockholm i söder till Luleå i norr. Inom Barnens Hus var det 16 butiker som 
certifierades i september och oktober år 2002. En enkät för att mäta personalens 
kunskaper före NTF:s utbildning skickades buntvis till varje butik. Enligt uppgift 
var det 86 försäljare från Barnens Hus som skulle utbildas. Enkäten besvarades av 
63 försäljare från 13 butiker där samtliga försäljare angivit sitt namn och i vilken 
butik man arbetade. I februari år 2003 skickades en ny enkät med samma 
kunskapsfrågor, men något mindre i sin omfattning av bakgrundsfrågor. Enkäten 
skickades personligt till var och en av de 63 försäljarna. Efter en månad skickades 
ett mail till varje butik med en påminnelse att besvara enkäten. Slutligen hade den 
besvarats av 38 försäljare (60 procent) från 13 butiker. Det är dessa försäljares 
svar som ligger till grund för resultatet gällande barnfackhandeln Barnens Hus. 
 
4.2.1 Bakgrund – Barnens Hus 
De svarande försäljarna utgjordes till 84 procent av kvinnor. Närmare hälften av 
de svarande tillhörde åldersgruppen 25–34 år. Ungefär en fjärdedel av de svarande 
var 18–24 år och en lika stor andel var 35–50 år. Det var 84 procent som var 
körkortsinnehavare och 53 procent åkte bil tillsammans med barn 0–12 år 
dagligen eller någon/några gånger i veckan. I enkät 2 var andelen som ofta 
färdades tillsammans med barn fem procentenheter lägre. 

Butikernas huvudsakliga sortiment var leksaker, barnvagnar och skyddsanord-
ningar. Några få av de svarande angav också att deras butik sålde konfektion. 
Samtliga butiker sålde bakåtvända bilbarnstolar, bältesstolar och bälteskuddar. De 
flesta sålde även babystolar och framåtvända bilbarnstolar. Ungefär hälften av de 
svarande angav att deras butik även sålde babybäddar. Några angav också under 
”annat” att de sålde startnät (skyddsnät för barnvagnsinsats). Ungefär 70 procent 
av de svarande angav att deras butik hade 5–19 förfrågningar per dag 
(klassindelning 5–9 och 10–19) angående skyddsanordningar för barn i bil. 
Förfrågningarna kunde vara både via telefon och besök. På frågan om hur många 
skyddsanordningar för barn i bil som butiken sålde per vecka erhölls enligt 
enkätsvaren att försäljningen i genomsnitt var något högre efter certifieringen. 
Drygt 40 procent av försäljarna angav i båda enkäterna att de sålde upp till nio 
skyddsanordningar per vecka. I den första enkäten angav 40 procent av försäljarna 
att de sålde 10–19 skyddsanordningar per vecka. I den andra enkäten var det 
30 procent som angav denna försäljning. Försäljning av 20 eller fler skydds-
anordningar per vecka angavs av 18 procent av försäljarna i den första enkäten 
mot 27 procent i den andra enkäten. Det är dock så att på dessa båda frågor om 
antal förfrågningar och sålda skyddsanordningar svarade inte alla försäljare inom 
samma butik likadant. 
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Omkring 25 procent av dem som besvarade enkäten hade huvudansvaret för 
försäljningen av bilbarnstolar i butiken. När det gällde tidigare utbildning om 
skyddsanordningar för barns säkerhet i bil, var det 18 procent som inte hade 
någon utbildning alls. Det var på denna fråga möjligt att ange flera utbildnings-
organisatörer, vilket gör att de andelar som presenteras nedan inte kan slås 
samman. Mer än hälften av de svarande hade utbildats av bilstolstillverkarna Akta 
och/eller Britax. Knappt en fjärdedel av de svarande hade angivit att de utbildats 
av en organisation och där var det NTF eller DTF (Dalarnas trafiksäkerhets-
förbund) som angivits. Knappt en femtedel hade utbildats inom den egna butiks-
kedjan. Den tid man arbetat med skyddsanordningar för barns säkerhet i bil 
varierade. Det var 10 procent som vid första enkätens ifyllnad inte arbetat med 
skyddsanordningar för barn i bil. Enligt båda enkäterna hade ungefär en tredjedel 
arbetat mindre än ett år och runt 40 procent i 1–4 år. Drygt 20 procent av de 
svarande hade arbetat längre tid än fem år. Före NTF:s certifieringsutbildning 
hade 75 procent av de svarande praktiskt instruerat kunder i montering av skydds-
anordningar. I enkät 2 hade denna andel ökat till 90 procent. I sin roll som 
förälder eller genom att de skjutsade barn svarade även 40 procent att de monterat 
skyddsanordningar. 

Många av de frågor som de svarande angav att de fick från kunder gällde 
bakåtvänt kontra framåtvänt åkande: hur länge barnen måste sitta bakåtvänt, när 
de kunde börja åka framåtvänt och vad man gjorde om det inte fungerade med 
bakåtvänt åkande. Föräldrarna var intresserade av att stolen var säker och var den 
bästa på marknaden och ville att försäljaren skulle rekommendera någon stol. 
Försäljarna fick också frågor om vilken stol som var lämplig beroende på barnets 
ålder och vikt samt vilket pris stolarna hade. Försäljarna visade på färre 
kunskapsluckor i enkät 2, men uttryckte att de fortfarande hade kunskapsluckor 
när det gällde krockkuddar, speciellt sidokrockkuddar, hur man monterade i bilar 
som exempelvis vans, bussar och lastbilar samt vilka tester som föregick de olika 
godkännandena.  

Av de svarande hade 40 procent ögnat igenom utbildningsmaterialet som skulle 
gås igenom på NTF:s utbildning. 

Närmare hälften av de svarande försäljarna inom Barnens Hus ansåg att NTF:s 
certifieringskurs hade gett en mycket stor eller ganska stor förbättring av deras 
kunskaper om barns säkerhet i bil. Det var 60 procent som hade haft mycket stor 
eller ganska stor nytta av kursens teoretiska innehåll och 55 procent som hade haft 
mycket stor eller ganska stor nytta av det praktiska innehållet. I de kommentarer 
som gavs om kursen angav många att de önskat mer praktisk montering och att 
kursen behövde följas upp regelbundet.  

I de följande delkapitlen (även de kapitel som rör Babyland och Ford) 
redovisas enkäternas olika ingående moment var för sig. Vissa sammanslagningar 
görs även. Antalet rätta svar, antalet felaktiga svar och antalet vet ej-svar 
beräknades för varje person och avsnitt. Differenser mellan enkätsvaren 
beräknades för varje respondent och påstående/fråga. Medelvärden för hela 
gruppens svar beräknades och i ett parvist t-test beräknades ett t-värde på medel-
värdesdifferensen. Bedömning om signifikans gjordes på fem procents 
signifikansnivå. I de följande tabellerna innebär de färgmarkerade fälten att 
skillnaden i medelvärdet är signifikant. De gröna fälten innebär en förbättring 
medan de rödmarkerade innebär en försämring. Gulmarkerade fält innebär att 
förändringen kan vara både en förbättring och en försämring. Om en summering 
görs för varje grupp av påståenden är det inte säkert att medelvärdet av de rätta 
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svaren, de felaktiga svaren och svaren med vet ej summeras till antalet påståenden 
inom gruppen. Detta beror på att det ibland finns ett litet partiellt bortfall där 
något påstående lämnats obesvarat.  

 
4.2.2 Lagkrav, rekommendationer och godkännanden – Barnens 

Hus 
I de båda enkäterna fanns det nio påståenden om lagkrav, sex påståenden om 
rekommendationer och nio påståenden om godkännanden. Dessa skulle besvaras 
med sant, falskt eller vet ej. I det parvisa t-testet redovisades medelvärdet inom 
olika grupperingar och jämförelser av svaren i de båda enkäterna gjordes på 
individnivå. Resultatet av analysen, det vill säga medelvärdena, visas i tabell 
4.2.1. 
 
Tabell 4.2.1  Medelvärden av de svar som försäljarna i Barnens Hus angivit på 
påståendena om lagkrav, rekommendationer och godkännanden. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Lagkrav (9) 4,37 5,08 2,42 3,00 2,18 0,84 
Rekommendationer (6) 4,47 5,55 0,42 0,29 1,11 0,13 
Godkännanden (9) 3,47 5,03 0,84 1,34 4,63 2,42 
Totalt (24) 12,32 15,66 3,68 4,63 7,92 3,39 
Anmärkning: Grönmarkerade fält innebär på fem procents signifikansnivå att skillnaderna i 
medelvärden mellan de båda enkäterna är signifikanta och att en förbättring inträffat. Röd-
markerade fält innebär på fem procents signifikansnivå att skillnaderna i medelvärden mellan de 
båda enkäterna är signifikanta men att en försämring inträffat. Gulmarkerade fält innebär på fem 
procents signifikansnivå att skillnaderna i medelvärden mellan de båda enkäterna är signifikanta 
och att en förändring inträffat (positiv och/eller negativ). 
 
Som framgår av ovanstående tabell var ökningen av antalet rätta svar signifikant, 
likaså minskningen av antalet ”vet-ej”-svar. Det kan dock konstateras att även om 
osäkerheten av hur försäljaren skulle besvara frågan minskade, var det inte alltid 
så att detta ledde till att påståendet besvarades rätt. Det fanns även en signifikant 
ökning bland de felaktiga svaren när det gäller lagkrav och godkännanden.  

När det gäller lagkrav och godkännanden var det 5,1 respektive 5,0 av på-
ståendena som besvarades rätt i den andra enkäten. Resultatet var bättre när det 
gäller rekommendationer där en större andel av påståendena var rätt besvarade i 
den andra enkäten, nämligen mellan 5,6 av sex möjliga. Sammanslagningen av 
alla påståendena visar att försäljarna i den andra enkäten besvarade ytterligare tre 
av de 24 påståendena på rätt sätt. Detta innebär att 65 procent av påståendena var 
rätt besvarade i den andra enkäten. 
 
4.2.3 Skyddsanordningar – Barnens Hus 
Det fanns i enkäterna olika påståenden om skyddsanordningar, totalt 28 stycken. 
Dessa var indelade i grupper som behandlade babyskydd, bilbarnstolar samt 
bältesstolar och bälteskuddar. Hur försäljarna inom Barnens Hus i genomsnitt 
besvarade dessa påståenden visas i tabell 4.2.2. 
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Tabell 4.2.2  Medelvärden av de svar som försäljarna i Barnens Hus angivit på 
påståendena om skyddsanordningar. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Babyskydd (7) 4,63 5,76 1,29 0,89 0,95 0,32 
Bilbarnstol (11) 7,24 8,66 1,21 1,26 2,18 1,05 
Bältesstol/kudde (10) 4,82 7,32 2,08 1,68 2,92 0,92 
Skyddsanordningar totalt 
(28) 

16,68 21,74 4,58 3,84 6,05 2,29 

 
Även på påståendena om skyddsanordningar visade försäljarna inom Barnens Hus 
att de blivit kunnigare. Antalet rätta svar ökade och antalet vet-ej-svar minskade. 
Det var inte heller så att de felaktiga svaren ökade, även om det bara var 
påståendena om babyskydd som visade en signifikant förbättring i och med att 
antalet felaktiga svar minskade. 

I den första enkäten var 66 procent av de olika påståendena om babyskydd och 
bilbarnstol rätt besvarade samt 48 procent av påståendena om bältesstol/bältes-
kudde. Mellan 18 och 20 procent av påståendena var felaktigt besvarade, utom när 
det gällde bilbarnstolar där 11 procent var felaktigt besvarade. På resten av på-
ståendena visste försäljarna inte svaret.  

I den andra enkäten däremot var mellan 73 och 82 procent av påståendena om 
de olika skyddsanordningarna rätt besvarade, lägst andel för bältesstol/kudde. 
Mellan 11 och 17 procent var felaktigt besvarade och på resten av påståendena 
visste försäljarna inte svaret. 

Vid en sammanslagning av alla de 28 frågorna om skyddsanordningar visar 
resultatet att försäljarna inom Barnens Hus i genomsnitt svarade rätt på ytterligare 
fem frågor i den andra enkäten. Sammanslaget var alltså 78 procent av påstå-
endena om skyddsanordningar rätt besvarade i den andra enkäten.  

 
4.2.4 Internationellt, anatomi, olyckor, NTF – Barnens Hus  
Det fanns i enkäterna fyra påståenden av internationell karaktär. Inom anatomi var 
det ett påstående som skulle besvaras med sant, falskt eller vet ej samt en fråga 
där man bland några alternativ skulle välja den främsta anledningen till rekom-
mendationerna om bakåtvänt åkande. Även i området om olyckor fanns det två 
frågor med flera svarsalternativ. Slutligen fanns tre frågor om NTF som skulle 
besvaras utan att några svarsalternativ fanns angivna. I tabell 4.2.3 redovisas 
medelvärden av de svar som Barnens Hus-försäljarna angivit på dessa påståenden 
och frågor. 
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Tabell 4.2.3  Medelvärden av de svar som försäljarna i Barnens Hus angivit på 
påståendena/frågorna om internationellt, anatomi, olyckor och NTF. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående/fråga 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Internationellt (4) 0,84 1,53 0,26 0,55 2,89 1,89 
Anatomi (2) 1,50 1,82 0,13 0,03 0,37 0,11 
Olyckor (2) 0,34 0,37 0,53 0,66 1,05 0,95 
NTF (3) 0,63 1,37 0,03 0,11 1,29 0,84 
 
Kunskapen inom områdena internationellt, anatomi, olyckor och NTF var inte så 
överväldigande, varken före eller efter utbildningen. Inte ens hälften av på-
ståendena eller frågorna besvarades rätt. Ett undantag var dock anatomi som hade 
ett stort antal rätta svar. De förbättringar som gjordes mellan enkäterna när det 
gäller antalet rätta svar var signifikanta när det gäller internationellt, anatomi och 
NTF. Även minskningarna av antalet vet ej-svar var signifikanta inom områdena 
internationellt och anatomi.  
 
4.3 Försäljare barnfackhandeln – Babyland 
Försäljare tillhörande barnfackkedjan Babyland certifierades också bland de första 
i Sverige. Dessa butiker ligger i Stockholms län samt i Uppsala. I den första om-
gången certifierades sju butiker och sedan ytterligare en nyöppnad butik. Under 
hösten och vintern 2002 var det 34 försäljare från Babyland som besvarade den 
första enkäten före utbildning. Dessa kom från sju butiker. Uppföljningsenkäten 
blev inte, som det var tänkt, utdelad under våren 2003 utan det dröjde till 
september månad 2003. Därför redovisas enkätsvaren från Babyland separat och 
inte tillsammans med övriga försäljare från barnfackhandeln, det vill säga Barnens 
Hus. Den andra enkäten hade efter påminnelse till butik samt utskick av ny enkät 
personligen till försäljaren besvarats av 20 försäljare (59 procent) från sex butiker. 
Det är dessa försäljares svar som ligger till grund för resultatet gällande barn-
fackhandeln Babyland. 
 
4.3.1 Bakgrund – Babyland 
Av de 20 försäljare från Babyland var 15 stycken kvinnor (75 procent) och fem 
stycken var män. Drygt hälften av de svarande tillhörde åldersgruppen 25–34 år. 
Av resterande försäljare var tre yngre och sex var äldre. Det var 80 procent som 
var körkortsinnehavare. Av försäljarna var det 75 procent som dagligen eller 
någon/några gånger per vecka åkte bil tillsammans med barn 0–12 år.  

Butikernas huvudsakliga sortiment var barnvagnar och skyddsanordningar. 
Några butiker sålde också leksaker och ett par butiker sålde konfektion. De flesta 
försäljare angav att de hade fullt sortiment av skyddsanordningar i den butik där 
de arbetade.  

I den första enkäten angav 80 procent av försäljarna att deras butik hade 5–19 
förfrågningar per dag om skyddsanordningar via telefon eller besök. I den andra 
enkäten var det 70 procent som angav detta antal förfrågningar. När det gäller 
försäljning av skyddsanordningar per vecka, var det i den andra enkäten en större 
spridning i angiven försäljningsvolym. Resultatet tyder dock på att man i den 
andra enkäten angivit en högre försäljningsvolym. Det var drygt 40 procent i den 
andra enkäten som angav att de sålde 30 eller fler skyddsanordningar per vecka, 
mot knappt 20 procent i den första enkäten. Liksom bland försäljarna från 
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Barnens Hus, svarade inte alla försäljare inom samma butik likadant på dessa 
båda frågor om antal förfrågningar och sålda skyddsanordningar. 

I den första enkäten var det 20 procent av dem som besvarade enkäten som 
hade huvudansvaret för försäljningen av bilbarnstolar i butiken, i den andra 
enkäten var det 15 procent. Det var i den första enkäten 30 procent (sex personer) 
som angav att de inte arbetat med försäljning av skyddsanordningar tidigare. I den 
andra enkäten var det 10 procent (två personer) som angav detta.   

När det gäller tidigare utbildning om skyddsanordningar för barns säkerhet i bil 
(en fråga i den första enkäten), var det 35 procent som inte alls hade någon 
utbildning. Det var på denna fråga möjligt att ange flera utbildningsorganisatörer, 
vilket gör att de andelar som presenteras nedan inte kan slås samman. Av de 
svarande hade 65–70 procent utbildats av bilstolstillverkarna Akta, Britax 
och/eller Brio. Drygt 15 procent hade angivit att de utbildats av VTI. Knappt en 
fjärdedel hade utbildats inom den egna butikskedjan. Den tid man arbetat med 
skyddsanordningar för barns säkerhet i bil varierade. Det var 30 procent som vid 
första enkätens ifyllnad inte arbetat med skyddsanordningar för barn i bil. De 
flesta, 40–50 procent, hade arbetat med skyddsanordningar för barn under 1–4 års 
tid. Det var 20–25 procent av de svarande som hade arbetat längre tid än fem år. 
Före NTF:s certifieringsutbildning hade 60 procent av de svarande praktiskt 
instruerat kunder i montering av skyddsanordningar. I den andra enkäten hade 
denna andel ökat till 80 procent. Av försäljarna hade 60 procent också monterat 
skyddsanordningar i sin roll som förälder eller genom att de skjutsade barn.  

Många av de frågor som försäljarna på Babyland angav att de fick från kunder 
var av samma slag som de frågor försäljarna på Barnens hus fick. Frågorna gällde 
alltså när barn kunde vändas till framåtvänt åkande, vilken stol som var bäst och 
säkrast, om stolen passade i olika bilar och hur stolen skulle monteras. Det var 
inte många försäljare som angav att de hade några kunskapsluckor. De 
kunskapsluckor som angavs gällde frågor om godkännanden och de tester som 
föregått dessa. Vidare tyckte försäljarna att det var svårt att veta vilka stolar som 
passade i de bilmärken som kunderna angav. En försäljare i den andra enkäten 
kände sig förvirrad av den information som finns om bakåtvänt kontra framåtvänt 
åkande. Försäljaren skrev följande: ”Det skiljer mellan NTF:s och Vägverkets 
förklaring och bilbarnstolsproducenternas. Till exempel säger producenterna att 
barnet kan sitta framåtvänt om barnet är antingen 15 kg eller 3 år. Men vi säger 
(enligt NTF) att barnet ska sitta bakåtvänt så länge barnet inte växt ur en 
bakåtvänd stol.”  

Av de svarande hade 15 procent ögnat igenom utbildningsmaterialet som skulle 
gås igenom på NTF:s utbildning, det vill säga en lägre andel än bland försäljarna 
inom Barnens Hus. 

Drygt hälften av de svarande försäljarna inom Babyland-kedjan ansåg att 
NTF:s certifieringskurs hade gett en mycket stor eller ganska stor förbättring av 
deras kunskaper om barns säkerhet i bil. Det var 60 procent som hade haft mycket 
stor eller ganska stor nytta av kursens teoretiska innehåll, men bara 40 procent 
som hade haft mycket stor eller ganska stor nytta av det praktiska innehållet. Här 
var det även 30 procent som angav att de inte haft någon nytta av kursens 
praktiska innehåll. Några kommenterade att de i kursen önskat mer praktik med 
montering av olika stolar i olika bilar. Någon skrev också att de önskat en 
diskussion om att barnen blir större och större, exempelvis att 3-åringar är stora 
som 5-åringar. 
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4.3.2 Lagkrav, rekommendationer och godkännanden – Babyland 
Enkäternas nio påståenden om lagkrav, sex påståenden om rekommendationer och 
nio påståenden om godkännanden skulle besvaras med sant, falskt eller vet ej. I 
det parvisa t-testet jämfördes på individnivå svaren i de båda enkäterna. Resultatet 
av analysen, det vill säga medelvärden och eventuella signifikanta skillnader, 
visas i tabell 4.3.1. 
 
Tabell 4.3.1  Medelvärden av de svar som försäljarna i Babyland angivit på 
påståendena om lagkrav, rekommendationer och godkännanden. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Lagkrav (9) 5,05 5,60 2,20 2,40 1,65 0,90 
Rekommendationer (6) 5,05 5,45 0,35 0,30 0,50 0,25 
Godkännanden (9) 4,50 5,35 0,60 0,90 2,95 2,75 
Totalt (24) 14,60 16,40 3,15 3,60 5,10 3,90 
 
I ovanstående tabell redovisas medelvärden av antalet rätta svar, antalet felaktiga 
svar och antalet svar besvarade med vet ej. Bland vet ej-svaren fanns en signi-
fikant förändring när det gällde påståendena om lagkrav. Det fanns inga signi-
fikanta förbättringar på påståendena om lagkrav, rekommendationer och god-
kännanden. Bara när dessa slogs samman erhölls en signifikant förbättring. 

Försäljarna hade i den andra enkäten i genomsnitt rätt på 5,6 respektive 5,4 av 
de nio påståendena om lagkrav och godkännanden. Av de sex påståendena om 
rekommendationer hade de rätt på 5,5 påståenden i den andra enkäten.  

Sammanslagningen av alla påståendena visar att försäljarna i den andra enkäten 
besvarade ytterligare knappt två av de 24 påståendena på rätt sätt. Detta innebär 
att 68 procent av påståendena var rätt besvarade i den andra enkäten. Denna andel 
är tre procentenheter högre än vad resultatet från Barnens Hus visar. 

 
4.3.3 Skyddsanordningar – Babyland 
I enkäterna fanns det olika påståenden om skyddsanordningar, totalt 28 stycken. 
Dessa var indelade i tre grupper, nämligen påståenden om babyskydd, bilbarn-
stolar samt bältesstolar och bälteskuddar. I tabell 4.3.2 redovisas hur försäljarna 
inom Babyland i genomsnitt besvarade dessa påståenden. 
 
Tabell 4.3.2  Medelvärden av de svar som försäljarna i Babyland angivit på på-
ståendena om skyddsanordningar. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Babyskydd (7) 5,50 6,10 0,90 0,80 0,35 0,05 
Bilbarnstol (11) 7,75 8,50 0,85 1,35 2,20 1,15 
Bältesstol/kudde (10) 5,40 7,15 1,55 1,50 2,40 1,35 
Skyddsanordningar totalt 
(28) 

18,65 21,75 3,30 3,65 4,95 2,55 

 
När det gäller skyddsanordningar visade försäljarna inom Babyland en signifikant 
förbättring. De rätta svaren ökade, men ökningen var inte signifikant när det gäller 
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bilbarnstolar. Antalet vet ej-svar minskade och skillnaden är signifikant utom för 
babyskydd.  

På påståendena om babyskydd och bilbarnstol hade försäljarna i den andra 
enkäten i genomsnitt rätt på 87 procent av de sju babyskydd-påståendena och 
77 procent av påståendena om bilbarnstolar. Höjningen av genomsnittlig andel 
rätta svar var högre på påståendena om bältesstol/kudde, från 54 procent till 72 
procent.  

Vid en sammanslagning av alla de 28 frågorna om skyddsanordningar visade 
resultatet att försäljarna inom Babyland-kedjan svarade rätt på ytterligare tre 
frågor i den andra enkäten. Detta ger att 78 procent av påståendena om skydds-
anordningar var rätt besvarade i den andra enkäten. Detta är lika många rätt 
besvarade påståenden som bland försäljarna i Barnens Hus.  
 
4.3.4 Internationellt, anatomi, olyckor, NTF – Babyland 
De avslutande påståendena/frågorna i enkäterna berörde områdena internationellt, 
anatomi, olyckor och NTF. I motsvarande delkapitel under Barnens Hus beskrivs 
dessa påståenden/frågor mer noggrant. I tabell 4.3.3 redovisas medelvärden av de 
svar som försäljarna från Babyland angivit på dessa påståenden och frågor. 

 
Tabell 4.3.3  Medelvärden av de svar som försäljarna i Babyland angivit på 
påståendena/frågorna om internationellt, anatomi, olyckor och NTF. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående/fråga 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Internationellt (4) 0,60 2,15 0,35 0,45 2,80 1,40 
Anatomi (2) 1,50 1,75 0,05 0,10 0,25 0,15 
Olyckor (2) 0,40 0,25 0,40  0,95 0,85 0,80 
NTF (3) 1,00 1,70 0,15 0,05 0,15 1,10 
 
De förbättringar som gjordes mellan enkäterna av antalet rätta svar var 
signifikanta när det gällde internationellt och NTF. Det fanns även en signifikant 
skillnad mellan enkätsvaren inom olyckor när det gällde antalet felaktiga svar. 
Dessvärre innebar denna förändring en försämring med större antal felaktiga svar. 
Det delområde som besvarades med störst andel rätta svar i båda enkäterna var 
anatomi.  
 
4.4 Försäljare bilhandeln – Ford 
Först ut att certifieras inom bilhandeln var butiker över hela landet tillhörande 
bilkedjan Ford. En del av butikerna räknade sig som fristående eller ingick i 
någon lokal kedja. Totalt var det en eller flera säljare från 54 försäljningsställen 
som certifierades i slutet av januari och början av februari år 2003. Telefonkontakt 
togs med någon från varje försäljningsställe för att berätta om utvärderingen av 
projektet samt att en enkät skulle sändas ut och besvaras före utbildningens 
genomförande. Totalt sändes 120 enkäter ut och svar erhölls från 98 personer på 
52 försäljningsställen. En uppföljningsenkät sändes ut i mitten av maj till de 98 
personer som besvarat den första enkäten. En påminnelse gjordes efter ytterligare 
en knapp månad via mail eller fax. Den andra enkäten besvarades av 58 personer 
(59 procent) från 39 försäljningsställen. Dessa 58 enkätsvar har jämförts med 
samma respondenters enkätsvar från förmätningen och ligger till grund för 
resultatet.  
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4.4.1 Bakgrund – Ford 
Alla som besvarade enkäterna var körkortsinnehavare. Det var 93 procent män 
och 7 procent kvinnor (4 stycken) som besvarade enkäterna. Ungefär hälften av de 
svarande var i åldern 35–50 år. I åldersgruppen 25–34 år befann sig knappt 
30 procent av de svarande. Ungefär 55 procent av de svarande åkte bil tillsam-
mans med barn 0–12 år dagligen eller någon/några gånger i veckan.  

Det varierade bland de olika försäljningsställena vilka typer av skyddsanord-
ningar som man sålde. Det kan överlag konstateras att man efter certifieringen 
hade ett större sortiment, med flera olika typer av skyddsanordningar, dock inte 
några babybäddar. Ett par försäljningsställen hade ännu i juni 2003 inga skydds-
anordningar till försäljning. Förfrågningar angående skyddsanordningar samt 
försäljningen av dem var i samtliga Fordbutiker mycket liten vid jämförelse med 
barnfackhandeln. Alla, även i storstäderna, hade angivit att man hade mindre än 
fem förfrågningar per dag om skyddsanordningar samt sålde mindre än fem per 
vecka. Någon gav kommentaren att man hade mindre än fem förfrågningar per 
månad och sålde mindre än fem per år.  

De svarande arbetade både som bilförsäljare, försäljare av reservdelar och med 
iordningställande av nya bilar och montering av extrautrustning. Endast ett par, tre 
stycken hade deltagit i någon form av utbildning om skyddsanordningar för barns 
säkerhet i bil innan de genomgick NTF:s certifieringsutbildning, trots att en del av 
dem hade huvudansvaret för försäljningen av bilbarnstolar. Ännu i den andra 
enkäten var det över 25 procent som angav att de inte arbetat med försäljning av 
skyddsanordningar.  

Enligt den första enkäten var det cirka 12 procent som praktiskt hade instruerat 
kunder i att montera bilbarnstolar. Efter utbildningen hade över 40 procent 
praktiskt instruerat kunder i montering. Mer än hälften av de svarande angav 
också att de monterat skyddsanordningar eftersom de var föräldrar eller skjutsade 
barn. Men ännu efter att den andra enkäten besvarats några månader efter 
utbildningen var det drygt 15 procent som angav att de inte alls hade monterat 
skyddsanordningar för barn i bil (40 procent angav detta i den första enkäten).  

Många av de frågor som de svarande angav att de fick från kunder och frågor 
som de hade svårt att besvara gällde urkoppling av krockkudde (airbag), hur säker 
en urkoppling var och hur man placerade barn i samband med att krockkuddar, 
även sidokrockkuddar, fanns i bilen. Andra frågor gällde om barn skulle placeras i 
framsätet eller i baksätet, var den säkraste platsen var, om barn skulle/kunde åka 
bakåtvända eller framåtvända samt montering av olika stolar. 

Fyra personer (åtta procent) hade när de besvarade den första enkäten ögnat 
igenom NTF:s utbildningsmaterial som skulle gås igenom på kursen och en 
person hade läst utbildningsmaterialet eftersom personen var med i den referens-
grupp som fått materialet på remiss.  

I den andra enkäten fick de svarande möjlighet att utvärdera NTF:s 
certifieringskurs. Av de svarande på dessa frågor (56 stycken) ansåg närmare 
80 procent att kursen generellt hade gett en mycket stor (16 procent) eller ganska 
stor (64 procent) förbättring av deras kunskaper om barns säkerhet i bil. Mer än 
hälften hade haft mycket stor eller ganska stor nytta av kursens teoretiska innehåll 
och närmare 45 procent hade haft mycket stor eller ganska stor nytta av kursens 
praktiska innehåll. De kommentarer försäljarna gav om certifieringskursen gällde 
att de önskade mer praktisk montering, mer diskussion om krockkuddar samt att 
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kursen borde följas upp. Handboken (pärmen ”Barn i bil”) angavs som mycket bra 
att använda sig av.  

 
4.4.2 Lagkrav, rekommendationer och godkännanden – Ford 
Medelvärdena från svaren på påståendena om lagkrav, rekommendationer och 
godkännanden samt en sammanslagning av de tre områdena visas i tabell 4.4.1. 
Genom färgmarkeringar visas även resultatet från det signifikanstest (parvist t-
test) som utförts.  
 
Tabell 4.4.1  Medelvärden av de svar som försäljarna i Ford-kedjan angivit på 
påståendena om lagkrav, rekommendationer och godkännanden. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Lagkrav (9) 3,31 5,05 2,81 2,78 2,88 1,10 
Rekommendationer (6) 2,95 4,45 0,88 0,95 2,10 0,48 
Godkännanden (9) 1,31 4,86 0,38 1,62 7,17 2,50 
Totalt (24) 7,57 14,36 4,07 5,34 12,16 4,09 
 
Ur ovanstående tabell kan utläsas att medelvärdena av de rätt besvarade på-
ståendena ökade signifikant. Ökningen berodde på att en signifikant minskning av 
antalet vet ej-svar inträffade efter utbildningen. Hela denna minskning innebar 
dock inte att påståendena besvarades rätt utan det var även en ökning av felaktigt 
besvarade påståenden i den andra enkäten.  

Speciellt stor var osäkerheten i hur påståendena om godkännanden skulle 
besvaras i den första enkäten. Det var 7,2 av de nio påståendena om godkännan-
den som besvarades med vet ej. Många av försäljarna ansåg efter utbildningen att 
de hade ett svar att lämna, men detta var inte alltid det rätta svaret. 

I den andra enkäten hade fordförsäljarna rätt på närmare sju fler påståenden av 
totalt 24 påståenden jämfört med den första enkäten. Det innebär att 60 procent av 
dessa påståenden var rätt besvarade i den andra enkäten. 
 
4.4.3 Skyddsanordningar – Ford 
Skyddsanordningarna var uppdelade i babyskydd, bilbarnstol och bältesstol/kudde 
och redovisas tillsammans med en sammanslagning av de 28 påståendena i tabell 
4.4.2. 
 
Tabell 4.4.2  Medelvärden av de svar som försäljarna i Ford-kedjan angivit på 
påståendena om skyddsanordningar. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Babyskydd (7) 3,19 4,90 1,60 1,74 2,16 0,31 
Bilbarnstol (11) 4,78 7,38 1,50 2,00 4,71 1,59 
Bältesstol/kudde (10) 2,59 6,22 2,40 2,21 4,93 1,48 
Skyddsanordningar totalt 
(28) 

10,55 18,50 5,50 5,95 11,79 3,38 

 
Det fanns bland försäljarna inom Fordkedjan signifikanta förbättringar när det 
gällde kunskap om de olika skyddsanordningarna. Man uppvisade ett större 
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kunnande i och med att man besvarade färre påståenden med vet ej. De flesta av 
de tidigare vet ej-besvarade påståendena besvarades rätt i den andra enkäten där 
det skedde en markant ökning av antalet rätt besvarade påståenden. Det kan dock 
påpekas att det även fanns en signifikant ökning av antalet felaktigt besvarade 
påståenden inom området bilbarnstol. 

I den första enkäten besvarades 46 respektive 43 procent av påståendena om 
babyskydd och bilbarnstol rätt. I den andra enkäten var det 70 respektive 
67 procent av påståendena inom dessa områden som var rätt besvarade. På på-
ståendena om bältesstol/kudde var 26 procent rätt besvarade i den första enkäten 
och 62 procent i den andra enkäten.  

En sammanslagning av de 28 påståendena om skyddsanordningar visar att 
fordförsäljarna i den andra enkäten besvarade åtta fler påståenden med rätt svar 
jämfört med den första enkäten. I den andra enkäten var alltså 66 procent av 
påståendena om skyddsanordningar rätt besvarade.  
 
4.4.4 Internationellt, anatomi, olyckor, NTF – Ford 
I tabell 4.4.3 redovisas medelvärden av de svar som fordförsäljarna angav på de 
båda enkäternas sista fyra påståenden och frågor. 
 
Tabell 4.4.3  Medelvärden av de svar som försäljarna i Fordkedjan angivit på 
påståendena/frågorna om internationellt, anatomi, olyckor och NTF. 

Rätt svar Fel svar Vet ej Påstående/fråga 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Internationellt (4) 1,19 2,02 0,09 0,57 2,62 1,41 
Anatomi (2) 1,24 1,76 0,02 0,07 0,69 0,09 
Olyckor (2) 0,22 0,22 0,74 0,79 1,02 0,84 
NTF (3) 0,78 1,64 0,16 0,21 0,98 0,40 
 
Inom området olyckor skedde ingen förbättring av antalet rätta svar. Osäkerheten 
var här också stor i båda enkäterna. Däremot kunde en signifikant förbättring 
redovisas när det gällde de internationella påståendena och frågorna om anatomi 
och NTF. Antalet rätta svar ökade och antalet vet ej-svar minskade. De högre 
medelvärdena av felaktiga svar i den andra enkäten tyder dock på att även antalet 
felbesvarade påståenden ökade. Det var bara inom området internationellt som 
ökningen var signifikant.  

Det var 50 procent av påståendena om internationellt som besvarades rätt i den 
sista enkäten, 88 procent av anatomi-frågorna samt 55 procent av NTF-frågorna.  
 
4.5 Kunder i barnfackhandeln 
VTI gav, som nämnts i metodkapitlet, NTF uppdraget att genomföra så många 
intervjuer som möjligt på några orter där det fanns en certifierad Barnens Hus- 
butik och en butik tillhörande Babyproffsen som ännu inte certifierats. Av olika 
anledningar erhölls inte så många svar som förväntats, men efter genomförande på 
ett flertal orter fanns 106 helt eller delvis ifyllda intervjuformulär. Av dessa var 49 
från kunder som besökt en certifierad butik och 57 från kunder som besökt en inte 
certifierad butik. Merparten av enkäterna fylldes i på plats utanför butiken 
tillsammans med intervjuaren. Ett antal enkäter skickades med kunden hem och 
flera av dessa skickades besvarade direkt till VTI. På grund av att så många olika 
personer varit inblandade i intervjuandet och att inte alla lämnat alla begärda 
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uppgifter är det omöjligt att säga något om totala antalet tillfrågade kunder, antalet 
som vägrat besvara enkäten, antalet som tagit med sig enkäten hem och den tid 
som intervjuaren stått vid butiken. Nästan alla intervjuer utfördes under en lördag 
eller söndag och intervjuaren/intervjuarna fanns utanför butiken under den inten-
sivaste öppettiden. 

Kundernas kunskaper i den certifierade butiken när det gäller skyddsan-
ordningar för barn i bil har jämförts med kundernas kunskaper i den inte 
certifierade butiken. Likaså jämfördes den hjälp man fått med montering och hur 
man ansåg att man fått sina eventuella frågor besvarade. Kendall’s Tau användes 
för att testa samband mellan variablerna (Aronsson, 1999).  
 
4.5.1 Kunders bakgrund 
I bilaga 5 redovisas antalet kunder som intervjuats på de olika orterna både 
utanför en certifierad butik och en inte certifierad. En del av svaren har inkommit 
genom att kunden själv sänt in sin enkät. Norrköping och Linköping betraktades 
som liknande städer och därför gjordes intervjuer utanför den certifierade butiken 
i Norrköping, dock ingen Barnens Hus butik och utanför två inte certifierade 
butiker i Linköping. Dessa genomfördes i slutet av mars 2003 och den certifierade 
butiken i Norrköping certifierades i mitten av december. Intervjuerna i Umeå 
utfördes i början av februari medan samtliga de andra genomfördes i slutet av 
oktober till början av december 2002. De butiker som var certifierade hade då 
varit det sedan slutet av september till slutet av oktober. I Stockholm genomfördes 
intervjuer utanför två olika certifierade butiker. Det var ofta bråttom med att få 
intervjuerna utförda eftersom den då ännu inte certifierade butiken var på gång att 
certifieras inom den närmaste tiden.  

På 26 av de upptryckta intervjuformulären hade sidan med bakgrundsfrågor 
fallit bort. Dessa enkäter besvarades av ungefär lika många kunder inom den 
certifierade butiken som den inte certifierade. Av de kunder som besvarade 
bakgrundsfrågorna kan sägas att en tredjedel var män och två tredjedelar kvinnor. 
Närmare 60 procent var i åldersgruppen 25–34 år och drygt 25 procent var i 
åldersgruppen 35–44 år. Det fanns även några få äldre personer som tittade på 
skyddsanordningar i egenskap av att vara mor-/farföräldrar. Nästan alla som 
besvarade bakgrundsfrågorna hade körkort och ungefär 80 procent åkte bil 
tillsammans med barn i åldern 0–12 år dagligen eller någon/några gånger i 
veckan. 

Närmare en fjärdedel av dem som besvarade kunskapsfrågorna hade tittat på 
skydd till ett barn som ännu inte var fött. De flesta kunder hade tittat på eller ställt 
frågor om bakåtvända bilbarnstolar och babystolar. Anledningen till att de tänkte 
köpa ett skydd var att de väntade barn eller nyss hade fått barn. Andra anledningar 
var att barnet vuxit ur stolen på något sätt. Exempelvis stack barnets huvud upp 
över kanten på skyddet, barnet hade passerat skyddets viktgräns eller barnets ben 
fick inte plats. Några angav också att barnets yngre syskon skulle ta över stolen så 
att en ny stol behövde inköpas till det äldre barnet. Var det äldre barnet tre år eller 
äldre angav många kunder att de tänkte låta barnet sitta framåtvänt. Det fanns 
dock flera kunder som angav att även deras treåring skulle åka bakåtvänt. 
Rekommendationer, från bland annat NTF, är att barn ska färdas bakåtvända så 
länge som möjligt, helst till 4–5 års ålder. 
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4.5.2 Kunders besök i butik  
Frågeformuläret innehöll frågor som önskade belysa försäljarens intresse för hela 
bil- och familjesituationen, det vill säga i vilken bil skyddet skulle användas, hur 
många passagerare det brukade finnas i bilen och i vilka åldrar barnen var. I tabell 
4.5.1 visas en sammanställning av resultatet från dessa frågor, där jämförelse görs 
mellan de certifierade butikerna och de inte certifierade. Även svaren på frågorna 
om man blev erbjuden att på något sätt provmontera skyddsanordningar och om 
barnet provat något skydd redovisas i den följande tabellen. Det var möjligt för 
den svarande att ange flera av svarsalternativen. Andelen är därför angiven av det 
antal som besvarat någon av varje grupps frågor.  

 
Tabell 4.5.1  Jämförelse av försäljarens intresse för bil- och familjesituation. 
Jämförelse av erbjudande om provmontering. Jämförelse av om barnet provat 
något skydd.  
 Certifierad butik Inte certifierad butik 
Försäljaren 
intresserade 
sig för bilen 

(n=48) 31,3 % (n=55) 14,5 % 

Försäljaren 
intresserade 
sig för antal 
passagerare 

 10,4 %  10,9 % 

Försäljaren 
intresserade 
sig för barnens 
ålder 

 47,9 %  27,3 % 

Försäljaren 
intresserade 
sig inte 

 41,7 %  65,5 % 

Blev erbjuden 
att provmontera 
i butiken 

(n=49) 30,6 % (n=55) 12,7 % 

Blev erbjuden 
att provmontera 
i bilen 

 8,2 %  16,4 % 

Blev inte 
erbjuden att 
provmontera 

 57,1 %  67,3 % 

Barnet provat 
skydd i butiken (n=46) 26,1 % (n=56) 26,8 % 

Barnet provat 
skydd i bilen  4,3 % 7,1 % 

Barnet inte 
provat skydd  69,6 % 64,3 % 

 
Av tabell 4.5.1 framgår att försäljaren i den certifierade butiken visade ett större 
intresse för familjens bil och barnens åldrar. En större andel av kunderna i den 
certifierade butiken blev erbjudna att provmontera någon skyddsanordning i 
butiken, men inte att provmontera i familjens bil. Det var ett fåtal av dem som inte 
blivit erbjudna att provmontera som ändå begärde att få provmontera antingen i 
butiken eller i bilen och då fick de det. Ingen som önskade provmontera blev 
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nekad det. Det var inte någon skillnad mellan den certifierade butiken och den inte 
certifierade butiken när det gäller om barnet varit med och provat något skydd.  

I frågeformuläret efterfrågades om kunden fått svar på sina frågor i butiken. 
Frågan besvarades genom att kryssa i en av fem rutor på en skala från ”full-
ständigt” till ”inte alls”. En sammanställning av resultatet visas i tabell 4.5.2.  

 
Tabell 4.5.2  Kundens upplevelse av att ha fått sina frågor besvarade i den 
certifierade butiken respektive den inte certifierade. 
 Certifierad butik (n=47) Inte certifierad butik (n=52) 
1 = Fullständigt svar  55,3 % 38,5 % 
2 19,1 % 28,8 % 
3 14,9 % 21,2 % 
4 8,5 % 5,8 % 
5 = Inte alls  2,1 % 5,8 % 
   
Medelvärde  1,83 (sd=1,11) 2,12 (sd=1,17) 
Anmärkning: Skalan fanns inte angiven på frågeformuläret, utan konstruerades vid kodningen av 
enkäterna. 

 
I den certifierade butiken ansåg 75 procent av kunderna att de fått sina frågor 
besvarade på ett fullständigt eller nästan fullständigt sätt. I den inte certifierade 
butiken var det 67 procent som ansåg att de fått sina frågor fullständigt eller 
nästan fullständigt besvarade. Då ett medelvärde beräknades på den i efterhand 
konstruerade skalan var det lägre och därmed bättre i den certifierade butiken, 
nämligen 1,83 mot 2,12 på en skala mellan 1 och 5. Skillnaden är dock inte 
statistiskt signifikant enligt det icke parametriska testet Kendall’s Tau. 

Kundernas viktigaste frågor till försäljaren i butiken handlade om stolarnas 
säkerhet, stolarnas montering och de ville många gånger att försäljaren skulle 
rekommendera en bästa stol. I frågeformuläret fanns också möjlighet att skriva om 
det var något kunden inte fått svar på i butiken. Här skrev nästan alla ett ”nej”, 
vilket innebar att de fått svar på sina frågor.  

Ganska många hade köpt eller beställt något skydd vid besöket i butiken. I 
tabell 4.5.3 redovisas dessa kunders eventuella erbjudanden om att få hjälp med 
att montera det nyinköpta skyddet.  

 
Tabell 4.5.3  Antal som handlat skyddsanordning och eventuellt erbjudits hjälp 
med montering. 
 Certifierad butik (n=48) Inte certifierad butik (n=55) 
Antal som handlat 26 23 
Erbjudits o tagit emot hjälp 5 6 
Erbjudits, men avböjt hjälp 6 1 
Ej erbjudits hjälp 14 14 
Själv begärt hjälp – 2 
Ej fått skyddet levererat 1 – 
 
I den certifierade butiken var det 42 procent av dem som köpt ett skydd som 
erbjudits hjälp att montera detta skydd. I den inte certifierade butiken var det 
30 procent som erbjudits hjälp. Av dem som tog emot monteringshjälp i den 
certifierade butiken angav fyra stycken att hjälpen var utmärkt och en lämnade 
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inget svar. Av de åtta personer som fått monteringshjälp i den inte certifierade 
butiken angav fem att hjälpen var utmärkt. Av de övriga tre fanns en som gav 
betyget ”inte alls bra”. De andra två angav mittenrutan och rutan närmast 
”utmärkt”.  

Bland de svarande från certifierade butiker var det två som angav att de begärt 
och fått hjälp med montering av ett begagnat skydd samt en som begärt men inte 
fått hjälp. Ingen angav dock när man begärt denna hjälp, så vi vet inte om det var 
före eller efter certifieringen. Ingen kund från den inte certifierade butiken angav 
att de begärt hjälp med ett begagnat skydd.  

Många av kunderna hade de senaste fyra veckorna före besöket i butiken även 
sökt information om barns säkerhet i bil på annat sätt. De informationskällor som 
framför allt angavs var NTF, tillverkare, massmedia (tidningen Vi Föräldrar 
nämndes), andra internetsidor samt vänner.  
 
4.5.3 Kunders kännedom om bilbarnskydd 
I intervjuformuläret fanns 14 frågor om bilbarnskydd som skulle besvaras med ja, 
nej eller vet inte. I tabell 4.5.4 redovisas hur frågorna besvarats på olika sätt. Det 
är medelvärdet av svaren som redovisas och en uppdelning har gjorts mellan den 
certifierade butiken och den inte certifierade för att kunna se eventuella skillnader. 
De kunder som inte alls besvarat kunskapsfrågorna är borttagna vid beräkning av 
medelvärdet.  
 
Tabell 4.5.4  Kundernas svar på de 14 frågorna om bilbarnskydd, uppdelade på 
rätta svar, felaktiga svar och vet ej-svar. Medelvärden.  
 Rätt svar Fel svar Vet ej 
Kunskapsfrågor (14 st)  
Certifierad butik (46 kunder) 

8,20 3,61 2,02 

Kunskapsfrågor (14 st) 
Inte certifierad butik (56 kunder) 

8,36 3,09 2,46 

 
Som framgår av ovanstående tabell fanns det inga kunskapsskillnader hos 
kunderna i den certifierade butiken jämfört med kunderna i den inte certifierade 
butiken. Kunderna hade svarat rätt på drygt åtta av de 14 frågorna, hade svarat fel 
på drygt tre av frågorna och visste inte svaret på drygt två av frågorna.  

Vid varje kunskapsfråga ombads kunden också kryssa i en ruta om personalen 
tagit upp och pratat om detta. Det var inte många som satt något kryss i dessa 
rutor. Totalt markerades endast 30 av drygt 1 400 möjliga rutor (de som inte 
besvarat någon kunskapsfråga är borträknade). Det går därför inte att göra ett 
uttalande om innehållet i frågorna berörts av försäljaren eller inte. Antagligen 
hade intervjuaren förbisett denna fråga eller kunden haft svårt att besvara den. 
Vissa av frågorna behandlade en viss typ av skyddsanordning, exempelvis 
bältesstol och var inte relevanta för en försäljare att ta upp med en person som 
väntade sitt första barn. De flesta av de frågor där det angetts att saken tagits upp 
av försäljaren genererade ett korrekt svar av kunden. Det var dock fem av de 30 
frågorna som var felaktigt besvarade. Tre av dessa gällde om babystolen skulle 
monteras lutande mot instrumentbrädan när den placerades i främre passagerar-
sätet. Här angav de tre felaktigt att den skulle det. Två av dessa var kunder i en 
inte certifierad butik. 
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5 Diskussion och slutsats 
I följande diskussion pekas inledningsvis på brister i utvärderingen. Kritik ges av 
vissa av påståendena som kunde ha formulerats bättre. Vissa påståenden där 
många svarat fel beskrivs och det görs ett försök att förstå varför. Detta kan vara 
viktig information till NTF att dessa områden eller denna typ av frågor bör 
belysas lite extra i kommande utbildningar. Därefter följer en kort diskussion för 
varje målgrupp, samt en sammanfattande slutsats. 
 
5.1 Enkäterna 
Grunden i enkäterna till alla de tre målgrupperna var kunskapsdelen med påstå-
enden som hämtats från den enkät till NTF-handledarna som användes i förmät-
ningen. Till kund förkortades denna del påtagligt och endast de viktigaste frågorna 
om bilbarnskydd togs med. Till NTF-handledarna och försäljare var kunskaps-
delen mer omfattande och innehöll många detaljfrågor samordnade under några 
huvudrubriker. En genomgång av vissa påståenden görs i följande delkapitel. När 
exempel ges av hur svaren varit är det i huvudsak försäljarnas svar som anges. 

Det bör här poängteras att i de olika enkäternas följebrev (utom till kund) skrev 
vi att ”Vi förutsätter att du svarar självständigt och med de kunskaper du besitter 
för närvarande, dvs. utan att leta upp svaret i litteratur eller hos någon annan 
person.”. Det kan i utvärderingen bara antas att de svarande följt denna upp-
maning, eftersom vi inte kan göra någon kontroll av detta. En viss misstanke finns 
dock om att frågorna om NTF:s hemsida och konsumenttelefonnummer varit lätt 
att söka reda på via internet. Det fanns bland försäljarnas svar angivet exempelvis 
telefonnumret till NTF:s huvudkontor istället för konsumenttelefonnumret, ett 
telefonnummer som det är tveksamt att man har i huvudet. Det var även så att 
frågorna om NTF besvarades sämre bland NTF-handledarna i den andra enkäten 
där ”övervakning” skedde och ingen möjlighet fanns att leta rätt på svaret. När det 
gäller försäljarna finns ingen möjlighet att veta om några av dem letat upp svaren 
på vissa frågor eller påståenden bland kollegor eller i litteratur. 
 
5.1.1 Lagkrav, rekommendationer, godkännanden 
Det första lagkravspåståendet löd ”Vid färd i personbil, lastbil och buss skall barn 
sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig.” 
De allra flesta försäljare (och även NTF-handledare) fyllde i att detta påstående 
var sant, vilket det skulle ha varit om ”buss” inte hade funnits med bland de upp-
räknade fordonen. I buss behöver man nämligen inte välja en plats utrustad med 
bilbälte, men när man väl sitter på en plats utrustad med bilbälte ska bältet 
användas. Det bör i efterhand erkännas att detta sätt att göra ett nästan helt korrekt 
påstående falskt inte är ett särskilt bra sätt att göra en utvärdering. Det var en av 
försäljarna som kommenterade de olika delarna i påståendet och på så sätt visade 
att han förstått innebörden, men de flesta läste inte påståendena så noggrant.  

Påståendet ”Den särskilda skyddsanordning som används skall vara CE-märkt” 
angavs av många försäljare, nästan alla kunder samt drygt en tredjedel av NTF-
handledarna som sant. Lagen säger dock inte att den särskilda skyddsanordning 
som används skall vara CE-märkt. Emellertid spelar det väl inte så stor roll om 
man tror detta, bara man vet att skyddsanordningen måste vara E- eller T-god-
känd.  
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Påståendet ”Lagen säger att ett barn som färdas i främre passagerarsätet där 
fungerande krockkudde finns, skall vara minst 140 cm långt” är falskt. Många 
försäljare och NTF-handledare hade besvarat detta påstående som sant, men det är 
inget lagkrav utan en rekommendation som NTF, Folksam och VTI formulerat. 
Det är dock bättre att tro att det är ett lagkrav, än att inte ens känna till påståendet 
som en rekommendation.  

På påståendet ”I Trafikförordningen (SFS 1998:1276) återfinns bestämmelser 
om användning av särskild skyddsanordning för barn i bil” svarade de flesta 
försäljare i enkät 1 att de inte visste. Många visste fortfarande inte i enkät 2 att 
detta påstående var sant, men andelen som ansåg påståendet vara sant hade ökat 
på bekostnad av dem som inte visste. Det kan vara viktigt att veta var bestäm-
melserna om användning av särskild skyddsanordning finns om man vill 
kontrollera vad det står där, men ännu viktigare är att veta innebörden av 
bestämmelserna. 

Av påståendena under rubriken rekommendationer var det många som svarade 
fel på påståendet ”Förare av personbil rekommenderas av NTF m.fl. att koppla ur 
eventuell krockkudde via nyckel eller strömbrytare för att kunna placera ett barn i 
främre passagerarsätet.”. NTF rekommenderar istället, som omskrivs i påståendet 
innan, att krockkudden ska urkopplas av en auktoriserad person och att ansvaret 
för urkopplingen inte ska ligga på föraren.  

De påståenden som fick flest felsvar under området godkännanden var ”En T-
märkt skyddsanordning har ett internationellt godkännande”, vilket den inte har. 
Godkännandet är enbart svenskt. Många visste inte heller att kraven på giftfrihet 
inte krävs vid T-godkännande, utan bara vid E-godkännande. Däremot finns krav 
på flamsäkerhet vid båda godkännandena.  
 
5.1.2 Skyddsanordningar  
Påståendet ”Alla barn rekommenderas att använda ett babyskydd under hela första 
levnadsåret” besvarades av många försäljare som sant. Påståendet var tänkt att 
besvaras som falskt. Alla barn behöver självklart en skyddsanordning under hela 
sitt första levnadsår – och även därefter. Skyddet behöver dock inte vara ett 
babyskydd och många barn blir fort för stora för babyskyddet och måste byta till 
en bakåtvänd bilbarnstol redan mellan sex och nio månaders ålder eller så fort de 
kan sitta stadigt.  

Det var också ganska många försäljare som inte visste att babystolen inte ska 
förankras med underförankringsband och att avståndet mellan babystolen och 
instrumentbrädan eller stolen framför ska vara så stort som möjligt.  

Under området bilbarnstolar var det många försäljare som svarade att den 
instruktionsmarkering som visar vuxenbältets dragning på en bakåtvänd stol ska 
vara rödfärgad. Detta är fel. Rödfärgad markering gäller framåtvänd stol och på en 
bakåtvänd stol är markeringen blå.  

Många försäljare svarade fel på det falska påståendet ”I den framåtvända bil-
barnstolen ska barnet hållas på plats av bilbarnstolens interna bälte i kombination 
med bilbältet”. Det kan dock finnas någon enstaka stol på marknaden som har 
detta system.  

Påståendet ”En bakåtvänd bilbarnstol anses reducera skaderisken med ca 
60 procent” har vi bedömt vara felaktigt eftersom detta gäller framåtvänt åkande 
och en bakåtvänd bilbarnstol har en skadereducerande effekt på ca 90 procent. De 
flesta svaren från försäljarna var felaktiga på detta påstående och vi förstår att det 
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kan vara svårt att besvara denna fråga rätt när det inte finns någon annan 
procentsiffra att jämföra med.  

Det var ganska många försäljare som svarade vet ej på påståendet ”En bil-
barnstol godkänd för grupp 1 är avsedd för barn mellan 9 och 18 kg”. Påståendet 
är sant, men kan kanske anses vara för mycket detaljkunskap. Det viktiga är att 
veta vilka viktklasser respektive stol passar till. 

Majoriteten av försäljarna svarade i båda enkäterna fel på det första påståendet 
om bältesstol/kudde som lyder ”Det främsta syftet med bältesstolen och bältes-
kudden är att anpassa bilens trepunktsbälte till barnets längd”. Nästa påstående 
gäller anpassning till barnets höft, vilket är det rätta. Här hade många försäljare fel 
eller svarade vet ej i den första enkäten, men hade ett rätt svar i den andra enkäten. 
Detta är viktig kunskap att ge vidare till kunder angående barnens utveckling av 
höfterna. I kundenkäten lydde denna fråga ”Är det främsta syftet med bältes-
stolen/bälteskudden att undvika att barnet får bältet över halsen?”. Ett rätt svar är 
nej och det angav bara drygt en fjärdedel av kunderna. Mer än hälften svarade fel. 

Det tredje påståendet i försäljarenkäten innehöll både sanna och falska delar 
vilket inte var lyckat. Det lyder ”En korrekt sträckning av bilens trepunktsbälte 
erhålls när diagonaldelen ligger nära halsen och över bröstbenet samt höftdelen 
över magen”. Eftersom höftdelen inte ska dras över magen skulle påståendet be-
svaras som falskt och detta svar gavs av majoriteten av försäljarna.  

”Det är farligare att bältet ligger nära halsen än långt ut på axeln” är ett falskt 
påstående där en förbättring av försäljarnas svar skedde från första till andra 
enkäten. Detta påstående fanns också med som fråga till kunderna och besvarades 
rätt av 40 procent av kunderna. Nästan lika stor andel visste inte svaret och 
25 procent svarade fel.  

Likaså skedde en förbättring av försäljarnas svar på nästa påstående i och med 
att fler i den andra enkäten svarade att höftdelen av säkerhetsbältet bör ligga över 
barnets lår.  

Det sista påståendet, som var sant, omtalade att ”En bältesstol/bälteskudde 
anses reducera skaderisken med ca 60 procent”. Majoriteten av de svarande hade 
här svarat vet ej. Kritik kan ges av att detta är en detaljfråga och att den viktiga 
kunskapen är att veta att en bakåtvänd bilbarnstol reducerar skaderisken i högre 
omfattning än en framåtvänd bältesstol eller bälteskudde.  

 
5.1.3 Internationellt, anatomi, olyckor, NTF 
Ovissheten när det gällde internationell kännedom var stor. Det första påståendet 
lydde ”I EU omkommer i genomsnitt ett barn per dygn som bilpassagerare”. Rätt 
svar är två barn. 

Nästa påstående handlade om benämningen på ISOFIX i USA, vilken inte är 
L-O-C-K, som angivits i enkäten utan LATCH. Detta påstående kan klassificeras 
som överkurs. 

De båda sista påståendena som gällde internationell kännedom var det fler som 
visste svaret på redan i den första enkäten. Dessa påståenden berörde innebörden 
av ISOFIX och EuroNCAP, vilket givetvis är bra att känna till. ISOFIX är en 
internationell standard för fästpunkter i bilar och bilbarnstolar. EuroNCAP är ett 
krockprovsprogram för nya bilar. 

Påståendet och frågan om anatomi fanns med för att få en bekräftelse på att 
försäljarna förstår anledningen till bakåtvänt åkande, vilket resultatet också 
speglar att de gör.  
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I avsnittet med olyckor var de båda frågorna mycket specifika och det var inte 
lätt för försäljarna eller NTF-handledarna att hitta rätt siffror. Frågorna gällde hur 
många barn, yngre än 15 år, som omkom som passagerare i personbil år 2001 (rätt 
svar 5–9 barn) samt vilken ”kollisionsvikt” ett barn på 20 kilo har vid en frontal-
kollision i 50 km/h (rätt svar 500 kg). Det kan sägas att det är viktigt att ha en 
uppfattning om storleksordningen av antalet barn som omkommer samt en 
förståelse för att barn vid en kollision kan skada både sig själva och andra om de 
inte sitter fastspända. Den viktiga kunskapen är att om skyddsanordningar för barn 
som färdas i bil används på rätt sätt kan antalet dödade och skadade barn minskas.  

Enkätens sista frågor om hur man når NTF är viktiga för att kunna tipsa 
föräldrar. Men som försäljare kan man lika bra ha det uppskrivet på en lapp för att 
kunna dela med sig till föräldrar och andra kunder och inte behöva ha kunskapen i 
huvudet. Det var dock fler försäljare som efter utbildningen visste svaren på dessa 
frågor.  
 
5.2 NTF-handledare 
Det kan i denna utvärdering inte klart påvisas att den utbildning NTF-handledarna 
genomgått höjt deras kunskapsnivå på ett övertygande sätt. En anledning kan vara 
att de flesta redan hade ett mycket stort kunnande och lång arbetserfarenhet inom 
området ”Barn i bil”. Det fanns därför inte så många kunskapsluckor att fylla. Det 
område som visade på en klar och signifikant förbättring i den andra enkäten var 
godkännanden. Detta kan ses som ett positivt resultat av utbildningen vid VTI där 
detta gicks igenom noggrant och kan tolkas som att utbildningen gav en ökad 
kunskap och säkerhet vilket gjorde att fler påståenden kunde besvaras rätt i den 
andra enkäten. 

När det gäller skyddsanordningar finns ett stort kunnande hos NTF-hand-
ledarna vilket visade sig i båda enkäterna. 

De områden som uppvisade sämst kunnande var frågorna/påståendena av 
internationell karaktär samt olyckor. När det gällde internationell kännedom 
skedde dock en signifikant förbättring från första till andra enkäten. Olyckor 
bestod av ett par detaljerade sifferfrågor där det viktigaste inte är att kunna svaren 
utantill. De internationella påståendena är inte heller de viktigaste när kunskapen 
ska överföras till kunder i butik. 

De tre frågor som rörde NTF besvarades sämre i den andra enkäten. Den andra 
enkäten ifylldes i en gemensam sal vid avslutningen av det andra kurstillfället och 
ingen chans fanns till att kontrollera svaren via litteratur eller internet. Den möj-
ligheten kan eventuellt ha utnyttjats vid första tillfället då enkäterna fylldes i av 
NTF-handledarna vid ett eget självvalt tillfälle. Emellertid verkade inte kunskapen 
i detta fall vara bestående. Om det är så att svaren sökts även på andra påståenden 
i den första enkäten skulle det innebära att NTF-handledarnas förbättringar egent-
ligen är större än vad resultatet från enkäterna visar i denna utvärdering. 

Sammantaget kan dock framhållas att NTF-handledarna är kunniga och har rätt 
kunskap att överföra till försäljare.  
 
5.3 Försäljare 
I utvärderingen har tre grupper av försäljare studerats. De flesta kommer från 
barnfackhandeln (38+20 stycken) men även många från bilhandeln (58 stycken). I 
tabell 5.3.1 göras en jämförelse mellan barnfackhandeln och bilhandeln när det 
gäller rätt besvarade påståenden. 
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Tabell 5.3.1  Jämförelse av medelvärdena på de rätt besvarade påstående-
na/frågorna i de båda enkäterna uppdelat på barnfackhandeln och bilhandeln.  

Barnfackhandeln Bilhandeln Påstående/fråga 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Lagkrav (9) 4,60 5,26 3,31 5,05 
Rekommendationer (6) 4,67 5,52 2,95 4,45 
Godkännanden (9) 3,83 5,14 1,31 4,86 
Babyskydd (7) 4,93 5,88 3,19 4,90 
Bilbarnstol (11) 7,41 8,60 4,78 7,38 
Bältesstol/kudde (10) 5,02 7,26 2,59 6,22 
Internationellt (4) 0,76 1,74 1,19 2,02 
Anatomi (2) 1,50 1,79 1,24 1,76 
Olyckor (2) 0,36*) 0,33*) 0,22*) 0,22*) 
NTF (3) 0,76 1,48 0,78 1,64 
*) Ej signifikant skillnad på fem procents signifikansnivå. 
 
I ovanstående tabell kan ses att försäljarna inom både barnfackhandeln och bil-
handeln ökade sina kunskaper efter NTF:s utbildning. De områden som är 
viktigast är lagkrav, rekommendationer, godkännanden och de tre typerna av 
skyddsanordningar. Förbättringarna från den första till den andra enkäten inom 
dessa områden är signifikanta. Utbildningen kan alltså anses fylla ett behov och 
ger resultat i form av ökad kunskap hos försäljarna. Samtidigt är det så att det 
även finns en signifikant minskning i antalet påståenden som besvarats med vet ej. 
Många gånger har dock den minskade ovissheten även lett till ett ökat antal 
felsvar, även om denna ökning inte alltid kan säkerställas som signifikant. Det är 
däremot svårt att veta vad felsvaren beror på. Till viss del är det formuleringen av 
några påståenden, vilket berörts ovan under kapitel 5.1. Funderingar finns även på 
om det kan vara något som felaktigt lärts ut på kursen eller av några försäljare 
uppfattats på fel sätt. Utbildningarna hölls av flera olika NTF-handledare, men de 
hade tillgång till samma kursmaterial med OH-bilder och manuskript. Trots detta 
var varje kurs unik och innehållet varierade något beroende på handledare, men 
även beroende på kursdeltagare och deras eventuella frågor. Likaså kan det vara 
så att viss kunskap som efterfrågats i enkäternas påståenden inte har nämnts under 
någon utbildning. 

Om en jämförelse mellan barnfackhandeln och bilhandeln görs, visar denna 
utvärdering att försäljarna inom Ford hade en lägre kunskapsnivå inom de flesta 
av områdena före utbildningen, se även tabell 5.3.2.  
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Tabell 5.3.2  Jämförelse av medelvärdena på de rätt besvarade påstående-
na/frågorna i de båda enkäterna uppdelat på de tre kedjorna. 

Barnens Hus Babyland Ford Påstående/fråga 
Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 1 Enkät 2 

Lagkrav (9) 4,37 5,08 5,05*) 5,60*) 3,31 5,05 
Rekommendationer (6) 4,47 5,55 5,05*) 5,45*) 2,95 4,45 
Godkännanden (9) 3,47 5,03 4,50*) 5,35*) 1,31 4,86 
Babyskydd (7) 4,63 5,76 5,50 6,10 3,19 4,90 
Bilbarnstol (11) 7,24 8,66 7,75*) 8,50*) 4,78 7,38 
Bältesstol/kudde (10) 4,82 7,32 5,40 7,15 2,59 6,22 
Internationellt (4) 0,84 1,53 0,60 2,15 1,19 2,02 
Anatomi (2) 1,50 1,82 1,50*) 1,75*) 1,24 1,76 
Olyckor (2) 0,34*) 0,37*) 0,40*) 0,25*) 0,22*) 0,22*) 
NTF (3) 0,63 1,37 1,00 1,70 0,78 1,64 
*) Ej signifikant skillnad på fem procents signifikansnivå. 
 
Kunskapsnivån inom bilhandeln före certifieringen kan ha sin grund i att de flesta 
försäljarna nästan inte alls hade någon tidigare utbildning inom området barn i bil. 
De arbetade också mycket begränsat med skyddsanordningar och de kom inte så 
ofta i kontakt med kunder som efterfrågade deras kunskap eller ville köpa någon 
skyddsanordning. De frågor som fordförsäljarna mest angav att de hade att ta 
ställning till gällde kombinationen barn och krockkuddar. NTF-utbildningen var 
kunskapsmässigt ett lyft för fordförsäljarna och i den andra enkäten redovisade de 
en teoretisk kunskapsnivå som för många av områdena ganska väl överens-
stämmer med försäljarna från barnfackhandeln.  

En jämförelse mellan de båda barnfackhandelskedjorna Barnens Hus och 
Babyland visar att inom de flesta områdena hade försäljarna inom Babyland en 
högre kunskapsnivå före utbildningen. I den andra enkäten var det minskade 
skillnader mellan de båda barnfackhandelskedjorna. Man måste dock hålla i 
åtanke att förbättringarna inom Babyland bara är statistiskt säkerställda inom 
områdena babyskydd och bältesstol/kudde när det gäller de viktigaste områdena 
(de sex första). En ytterligare skillnad mellan Barnens Hus och Babyland gäller 
tiden som förflutit mellan de båda enkäterna. Försäljarna i Barnens Hus besvarade 
den andra enkäten i mars 2003 medan försäljarna i Babyland besvarade den andra 
enkäten i september 2003, alltså ett halvår senare.  
 
5.4 Kunder 
Av resultatet från denna undersöknings frågeformulär framgår att kunden i den 
certifierade butiken inte hade en högre kunskap. Eftersom så få kryss fanns i 
rutorna som gällde om personalen tagit upp och pratat om det som kunskapsfrågan 
berörde, kan det antas att kundernas kunskaper inte förvärvats i butiken i första 
hand utan erhållits genom att kunderna tidigare sökt och fått information på ett 
annat sätt. Detta bekräftas också av att många i enkäten skrev att de sökt 
information hos exempelvis NTF, tillverkare, massmedia, andra internetsidor och 
vänner. Det kan också vara så att intervjuaren glömt eller förbisett att ställa denna 
fråga till kunderna. Vissa av frågorna behandlade en viss typ av skyddsanordning, 
exempelvis bältesstol och det är givetvis inte relevant för försäljaren att ge 
information om bältesstolar till en person som väntar sitt första barn. 
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Det kan ur resultatet framhållas (dock inte säkerställas statistiskt) att kunden i 
den certifierade butiken bemöttes med ett större intresse för bil- och familje-
situation, fick mer fullständiga svar på sina frågor samt i högre grad erbjöds hjälp 
med montering. Det är bland annat detta som certifieringen syftar till, att se 
helhetssituationen, vara behjälplig med montering och givetvis kunna ge kunskap 
om hur barnen säkrast färdas i bil. När kunden ombads beskriva sin viktigaste 
fråga till försäljaren rörde denna fråga oftast säkerheten men även monterings-
frågor var viktiga. 

Det är ytterligare saker som ska fungera hos försäljaren, till exempel 
bemötande och kundintresse för att bra hjälp och kunskapsöverföring ska kunna 
ges till kunden och tas emot av denna. Exempelvis var det på en ort där intervjuer 
genomfördes, en kund som beskrev personalen i den andra butiken (certifierad) på 
orten som ”otrevliga” och en kund i samma butik (inte certifierad) beskrev den 
besökta butikens personal som ”jättetrevlig och duktig”. På en annan ort skrev 
kunden i den certifierade butiken: ”Vi var i flera butiker men vi valde N för att 
säljaren vid upprepade besök alltid tog sig tid och förklarade lugnt och grundligt”. 
 
5.5 Sammanfattande slutsats 
Syftet med denna utvärdering av NTF:s certifiering av försäljare av skydds-
anordningar för barns säkerhet i bil var att studera om kunskapsnivån höjts hos 
NTF-handledarna, hos försäljarna och hos kunderna. Vi har även velat studera om 
kunden i den certifierade butiken upplever att han/hon får bättre stöd och hjälp vid 
inköp av skyddsanordningar. 

Den slutsats som kan dras efter genomförd utvärdering är att certifieringen och 
den utbildning som ges försäljarna höjer kunskapsnivån hos densamme. De har 
signifikant förbättrat sina svar på de flesta frågor från förmätningen före 
utbildningen till eftermätningen några månader efter utbildningen. Ändå är det så 
att det finns en bit kvar till att man fullständigt kan besvara de frågor som 
fokuserades på i enkäterna och som vid VTI bedöms vara viktig kunskap när man 
arbetar med barns säkerhet i bil. I tabell 5.5.1 visas hur stor andel rätta svar 
försäljarna i genomsnitt hade i den andra enkäten på de påståenden som gäller 
lagkrav, rekommendationer och godkännanden samt skyddsanordningar.  
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Tabell 5.5.1  Genomsnittlig andel rätt besvarade påståenden i enkät 2 gällande 
lagkrav/rekommendationer/godkännanden samt skyddsanordningar för respektive 
kedja. 
 Barnens Hus Babyland Ford 
Lagkrav, 
rekommendationer, 
godkännanden 

65 % 68 % 60 % 

Skyddsanordningar 78 % 78 % 66 % 
 
Som visas i ovanstående tabell hade försäljarna i genomsnitt rätt på mellan 60 och 
68 procent av påståendena som gällde lagkrav, rekommendationer och god-
kännanden. På påståendena om skyddsanordningar hade försäljarna inom Ford-
kedjan rätt på 66 procent och försäljarna inom barnfackhandeln rätt på 78 procent 
av påståendena.  

Hos NTF-handledarna erhölls inom de flesta områden inte någon kunskaps-
höjning, men detta berodde till största del på att de redan hade en hög kunskaps-
nivå när det gäller barns säkerhet i bil. I den andra enkäten svarade NTF-
handledarna rätt på 82 procent av påståendena om lagkrav, rekommendationer och 
godkännanden. På påståendena om skyddsanordningar hade NTF-handledarna rätt 
på 90 procent. 

De försök som gjordes att jämföra kunder i den certifierade barnfackhandeln 
med kunder inom den inte certifierade barnfackhandeln pekar på att kunderna 
upplevde att de fick bättre stöd och hjälp i den certifierade butiken. Försäljarna 
intresserade sig i den certifierade butiken i högre utsträckning för kundens bil- och 
familjesituation samt erbjöd något oftare kunden att provmontera skyddsanord-
ningar samt att få hjälp med montering av ett nyinköpt skydd. Det fanns dock 
ingen skillnad mellan de båda kundgrupperna när det gällde deras kunskap och 
kännedom om bilbarnskydd.  

Även om certifieringen och NTF:s utbildning av en mängd försäljare inom 
barnfackhandeln och bilhandeln höjt försäljarnas kunskapsnivåer när det gäller 
barns säkerhet i bil finns det fortfarande områden som innebär osäkerhet hos 
försäljarna och som förslagsvis bör lyftas mer i kommande utbildningar. Ett 
sådant viktigt område är problematiken med krockkudde på passagerarplatsen och 
även sidokrockkuddar eftersom det blir en konflikt om/när barn ska placeras i 
framsätet. Likaså uttryckte försäljarna en önskan om att kursen borde innehålla 
mer av praktisk montering och då även montering i mer udda biltyper, exempelvis 
vans. Försäljarna önskade även en regelbunden uppföljning av kursen för att 
vidmakthålla kunskaperna. Försäljarna angav att kunderna var måna om säker-
heten och många gånger önskade att försäljaren skulle presentera den bästa och 
säkraste stolen. Likaså önskade kunderna svar på frågor om montering av olika 
stolar. 

Sammanfattningsvis kan det alltså fastslås att utbildningen av försäljare och 
certifieringen av barnfackhandeln och bilhandeln på flera sätt är en lyckad 
satsning. Förhoppningsvis leder försäljarnas ökade teoretiska och praktiska 
kunskaper till att kunden kan välja rätt skyddsanordning, montera utrustningen 
rätt och placera barnet rätt i utrustningen. I förlängningen leder detta till att fler 
barn kan åka säkrare i bil och att antalet dödade och skadade barn kommer att 
minska.  
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Till NTF:s handledare i projektet ”Bra trafiksäkerhetsval” 
 
Hej! 
 
Du har nu genomgått den sista etappen av din utbildning som handledare i 
projektet ”Bra trafiksäkerhetsval” och ska nu ut och certifiera barnfack- 
och bilhandeln. Vi från VTI vill önska dig ”Lycka till!” i din viktiga 
arbetsuppgift. 
 
VTI har erhållit medel för att utvärdera hela certifieringsprojektet och 
har därför skickat enkäter till de försäljare ni ska utbilda i första 
omgången och ställt frågor till dem innan de certifieras. Enkäten kommer 
att följas upp med en ny kunskapsmätning hos dem efter en tid. Vi kommer 
även att på något sätt mäta om det är någon skillnad mellan certifierade 
och inte certifierade butiker avseende den information och praktiska hjälp 
som kunden får. 
 
För att kunna mäta effekten av kursen ber vi dig nu fylla i bifogade enkät, 
liknande den du erhöll innan första utbildningstillfället i mars månad. Var 
vänlig och fyll i dina svar spontant och ägna inte för lång tid åt enkäten. Vi 
ber också att du, liksom vid första tillfället, svarar självständigt och utan 
att leta upp svaret i din kurslitteratur. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Susanne Gustafsson 
 
Bilaga: enkät (sidorna 2-6) 
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Enkät till NTF-handledare 
 
Vi ber dig att för alla nedanstående påståenden markera om du anser påståendet vara 
sant (S), falskt (F) eller om du inte vet (V).  
För att erhålla en korrekt bild av gruppens kunskapsnivå, är det viktigt att du markerar 
alternativet ”Vet ej” om du inte är helt säker på ditt svar. 
 
Observera också att vissa påståenden avser lagkrav medan andra avser 
rekommendationer. 
 
1. Lagkrav  
 
S   F   V 

F Krav som gäller bilbältesanvändning vid färd i personbil återfinns i 
Vägtrafikkungörelsen (1972:603) 

F Vid färd i personbil, lastbil och buss skall barn sitta på en sittplats som är 
utrustad med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig.  

F Endast barn som är kortare än 100 cm och väger mindre än 15 kg måste 
använda särskild skyddsanordning vid färd i personbil 

S Barn skall, vid färd i personbil, till och med det år de fyller sex år 
använda särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans 
med bilbältet 

S Lagen tillåter att ett två-årigt barn åker personbil i en framåtvänd 
bilbarnstol, om bilbarnstolen är godkänd för detta 

F Den särskilda skyddsanordning som används skall vara CE-märkt 

F Med särskild skyddsanordning menas endast babyskydd och bilbarnstol 

S Föraren har ansvaret för att passagerare som är under 15 år använder 
bilbälte eller annan särskild skyddsanordning 

F Lagen säger att ett barn som färdas i främre passagerarsätet där 
fungerande krockkudde finns, skall vara minst 140 cm långt 

 
S I Trafikförordningen (SFS 1998:1276) återfinns bestämmelser om 

användning av särskild skyddsanordning för barn i bil (NY) 
 
2. Rekommendationer  
 
S   F   V 

S Det är lämpligt att bilbarnstol som används för bakåtvänt åkande är 
godkänd för barn upp till 25 kg  

F Barn bör vändas till framåtvänt åkande vid 3 års ålder 

S Barn i framåtvänd bilbarnstol bör inte placeras i främre passagerarsätet 
om platsen är utrustad med fungerande krockkudde 
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S   F   V 
S För att passagerare kortare än 140 cm ska kunna sitta säkert i främre 

passagerarsätet rekommenderas att krockkudden är urkopplad av en 
auktoriserad person 

F Förare av personbil rekommenderas att koppla ur eventuell krockkudde 
via nyckel eller strömbrytare om denne placerar ett barn i främre 
passagerarsätet  

F Om barnet måste sitta med böjda ben vid bakåtvänt åkande, 
rekommenderas att man vänder barnet till framåtvänt åkande oavsett 
barnets ålder, vikt och längd (NY)  

 
3. Godkännanden 
 
S   F   V 

S Den särskilda skyddsanordning som används skall vara T-godkänd eller 
E-godkänd eller ha båda godkännandena 

F En T-märkt skyddsanordning har ett internationellt godkännande 

S En E-märkt skyddsanordning har ett europeiskt godkännande 

S Vid ett T-godkännande mäts påfrestningar i barnets huvud, vilket inte 
görs vid ett E-godkännande  

S Vid ett E-godkännande utförs flera delprov som inte erfordras vid ett T-
godkännande 

S E- och T-godkännandena kompletterar varandra 

F Med ett T-godkännande godkänns flertalet bilbarnstolar för framåtvänt 
åkande 

F Vid T-godkännande är kraven på flamsäkerhet och giftfrihet de samma 
som vid E-godkännande 

F En i USA inköpt godkänd skyddsanordning får alltid användas i Sverige 
om anvisningarna följs 

 
4. Skyddsanordningar 
 
4.1 Babyskydd 

S   F   V 
S En babystol är urvuxen så snart barnets hjässa tangerar ryggstödets övre 

kant 

S När barnet kan sitta stadigt utan stöd kan det vara lämpligt att byta ut 
babystolen till en bakåtvänd bilbarnstol 

F Alla barn rekommenderas att använda ett babyskydd under hela första 
levnadsåret 

S Babystolen ska placeras bakåtvänt i fram- eller baksätet  
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S   F   V 

F Babystolen ska förankras med underförankringsband 

S Barnet ska hållas på plats av det bälte som tillhör babystolen och 
babystolen ska hållas på plats med bilens säkerhetsbälte 

F Avståndet mellan babystolen och instrumentbrädan eller stolen framför 
ska vara så litet som möjligt 

S Babybäddar och skyddsnät för barnvagnsinsatser är exempel på 
babyskydd 

F NTF anser att babybäddar och skyddsnät ger ett lika bra skydd som 
babystolar (NY) 

 
4.2 Bilbarnstol 
S   F   V 

S En bilbarnstol är alltid urvuxen när barnets ögonlinje når upp över 
bilbarnstolens ryggstöd  

S En bilbarnstol är alltid urvuxen när viktgränsen har passerats 

S En bakåtvänd bilbarnstol bör användas från det att barnet sitter stadigt 
utan stöd och upp till 4-5 års ålder 

F Den markering som visar vuxenbältets dragning på en bakåtvänd stol ska 
vara röd (NY) 

S En bakåtvänd bilbarnstol monteras vanligen i fram- eller baksätet med 
hjälp av underförankringsband och bilbälte 

S Om den bakåtvända bilbarnstolen placeras i baksätet ska stolen vanligen 
vila mot framsätets/framsätenas ryggstöd 

F Om den bakåtvända bilbarnstolen placeras i framsätet ska stolen vanligen 
vila mot vindrutan 

F I den framåtvända bilbarnstolen kan barnet hållas på plats av 
bilbarnstolens interna bälte i kombination med bilbältet  

S Det finns bilbarnstolar som ej är godkända för bakåtvänt åkande 

F En bakåtvänd bilbarnstol anses reducera skaderisken med ca 60 % (NY) 

S En bilbarnstol för grupp 1 är avsedd för barn mellan 9 och 18 kg (NY) 
 
4.3 Bältesstol/kudde 

S   F   V 
F Det främsta syftet med bältesstolen och bälteskudden är att anpassa 

bilens trepunktsbälte till barnets längd 

S Det främsta syftet med bältesstolen och bälteskudden är att anpassa 
säkerhetsbältet till barnets höft 

F En korrekt sträckning av bilens trepunktsbälte är när diagonaldelen ligger 
nära halsen och över bröstbenet samt höftdelen över magen 
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F Det är farligare att bältet ligger nära halsen än långt ut på axeln 

S   F   V 
S Höftdelen av säkerhetsbältet bör ligga över barnets lår  

F Om barnet irriteras av att bilbältet skaver eller stramar, rekommenderas 
att barnet behåller en tjock jacka på under bilfärden så att inte bältet 
kommer för nära kroppen 

F Den högsta viktgränsen för godkänd bältesstol/bälteskudde är 42 kg 

S Barn bör använda bältesstol/kudde upp till ca 10-12 års ålder 

F I ett fordon som är utrustat med fungerande krockkudde på 
passagerarplats, rekommenderas barn kortare än 140 cm att sitta på 
bältesstol/bälteskudde om barnet ska sitta fram  

S En framåtvänd bältesstol/bälteskudde anses reducera skaderisken med ca 
60 % (NY) 

 
5. Internationellt 
 
S   F   V 

F I EU omkommer i genomsnitt ett barn per dygn som bilpassagerare 

S I Frankrike får barn sitta i framsätet bara om de åker i en bakåtvänd 
bilbarnstol 

F ISOFIX kallas i USA för L-O-C-K 

F ECE-reglerna gäller bara inom EU 

S ISOFIX är en internationell standard för fästpunkter i bilar och  
  bilbarnstolar (NY) 

S EuroNCAP är ett krockprovsprogram för nya bilar (NY) 
 
 
6. Olyckor  
 
Vi ber dig besvara nedanstående två frågor genom att kryssa i det svar du anser vara 
rätt. 
 
Hur många barn, yngre än 15 år, omkom som passagerare i personbil i Sverige år 2001? 

 färre än 5 barn 

S 5-9 barn 

 10-14 barn 

 fler än 14 barn 

 Vet ej 
 
 
 
 



Bilaga 1 
Sid 6 (6) 

 VTI notat 55-2003 

Hur mycket ”väger” ett barn med 20 kilos kroppsvikt i kollisionsögonblicket vid en  
frontalkollision i 50 km/h? 

 200 kg   

 400 kg 

S 500 kg 

 600 kg 

 Vet ej 
 
7. Anatomi 
 
Vilka är de två främsta anledningarna till att små barn rekommenderas att åka 
bakåtvänt? 
 

 barnets höftparti är inte tillräckligt utvecklat 

S huvudet är, viktmässigt sett, en förhållandevis stor del av kroppen, 
samtidigt som halsen och muskulaturen inte är fullt utvecklade 

 föraren har en bättre överblick över barnet 

  barnet får inte höftdelen av bilbältet över magen 

S kollisionskrafterna vid en eventuell kollision fördelas över hela barnets 
rygg och bakhuvud 

 Vet ej 
 
8. NTF 
Vilken är adressen till NTF:s web-sida? 

www.ntf.se 
Under vilken rubrik på NTF:s startsida hittar man information om barn i bil? 

Konsument (/bilbarnstolar) 
Vilket telefonnummer är det till NTF konsument? 

0200-285 000 
 
9. Praktisk erfarenhet 
Var vänlig och kryssa i vilken din praktiska erfarenhet av skyddsanordningar för barn i 
bil var innan första utbildningstillfället i mars månad.  
 

 Jag hade i mitt arbete praktiskt instruerat föräldrar i montering av 
skyddsanordningar  

 Jag hade monterat skyddsanordningar genom att jag själv är förälder 

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

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Till Försäljare i NTFs projekt ”Bra trafiksäkerhetsval” 
 
Hej! 
 
Du är en av de försäljare av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil som snart ska 
utbildas av NTF. Vi på VTI vill önska dig lycka till med din utbildning och i ditt viktiga 
arbete med att hjälpa föräldrar och andra att skydda barnen. 
 
VTI har fått medel för att utvärdera certifieringsprojektet som syftar till att minska 
felanvändningen av bilbarnskydd. Vi önskar därför mäta effekten av den utbildning du 
som försäljare får och hoppas att du vill ta dig tid att svara på bifogade enkät innan du är 
med på NTFs utbildning. Vi kommer att återkomma om några månader med en ny enkät 
för att på så sätt kunnna se om utbildningen höjer försäljarnas kunskapsnivå.  
 
Enkäten innehåller både enklare och svårare påståenden där du ska ta ställning till om 
de är sanna eller falska. Om du inte är helt säker på ditt svar, är det bättre att du 
markerar alternativet ”Vet ej” än att du gissar. Enkäten inleds med några 
bakgrundsfrågor som är viktiga för analysen av enkäten Vi ber dig att svara 
självständigt och med de kunskaper du besitter för närvarande, d.v.s. utan att 
exempelvis leta upp svaret i litteratur eller hos någon av dina kollegor. Observera att 
enkäten är dubbelsidig! 
 
Efter det att du besvarat enkäten önskar vi att du senast den 22/9 skickar tillbaka 
enkäten till VTI i ett av de svarskuvert som projektets kontaktperson i din butik har fått. 
Vi har tillsammans med Anders Monie, projektets centrala kontaktperson på Barnens 
Hus, kommit överens om att be dig skriva ditt namn på enkäten. Anledningen är att vi 
ska kunna skicka dig nästa enkät personligt och att vi på ett enkelt sätt ska kunna hålla 
samman de båda enkäterna. Inga individuella svar kommer att redovisas utan enkäterna 
behandlas bara på VTI. Där slås alla resultat ihop för att få veta om utbildningen 
generellt sett har höjt kunskapsnivån hos kursdeltagarna. 
 
Har du några frågor som rör enkäten, kontakta  
Susanne Gustafsson, telefon 013-204324, 0702-464338, susanne.gustafsson@vti.se 
Gunilla Sörensen, telefon 013-204164, gunilla.sorensen@vti.se 
 
Tack för din medverkan i detta angelägna projekt! 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Susanne Gustafsson 
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Enkät till försäljare av skyddsanordningar  
för barns säkerhet i bil 

1. Din Bakgrund 
Kön   Man  Kvinna 

Ålder   18-24 år  25-34 år  35-50 år  51-   år 

Körkort  Ja, sedan år………………….   Nej 

Hur ofta åker du bil tillsammans med barn 0-12 år? 
 Dagligen 

 Någon eller några gånger per vecka, men inte dagligen 

 Någon eller några gånger per månad, men inte varje vecka 

 Någon eller några gånger per år, men inte varje månad 

 Mer sällan än en gång per år 

 Aldrig 

Vad är din butiks huvudsakliga sortiment? 
 Leksaker    Konfektion 

 Barnvagnar    Personbilar 

 Skyddsanordningar    Annat, nämligen…………………………… 

Vilka typer av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil säljer ni? 
 Babystolar    Babybäddar 

 Bakåtvända bilbarnstolar  Framåtvända bilbarnstolar 

 Bältesstolar    Bälteskuddar 

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

Ingår din butik i någon fackhandelskedja, bilhandelskedja  eller är 
den helt fristående? 

 Barnens Hus    Babyproffsen 

 Babyland    Lekia 

 Annan fackhandelskedja, nämligen………………………………………………. 

 Fristående 

 Bilhandelskedja, nämligen………………………………………………………... 

På vilken ort arbetar du? 
……………………………………………………………………………………………. 
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Hur många förfrågningar om skyddsanordningar för barn i bil har ni 
per dag via telefon eller besök? 

 Mindre än 5/dag   20-29 

 5-9     30-49 

 10-19     Mer än 50/dag 

Hur många skyddsanordningar för barn i bil säljer ni per vecka? 
 Mindre än 5/vecka   20-29  

 5-9      30-49  

 10-19      Mer än 50/vecka  

I vilken omfattning arbetar du med skyddsanordningar för barn i bil?  
 Jag har huvudansvaret för försäljningen av bilbarnstolar i butiken 

 Jag arbetar med försäljning av bilbarnstolar men har inte huvudansvaret för det i 
butiken 

 Jag har hitintills inte arbetat med försäljning av bilbarnstolar 

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

Har du fått någon utbildning om skyddsanordningar för barns 
säkerhet i bil tidigare? 

 Jag har utbildats av en tillverkare, nämligen 

     

 Akta Britax Brio Annan, nämligen………………………………………….. 

 Jag har utbildats av någon organisation, nämligen 

       

 VTI NTF Butikskedjan Annan, nämligen…………………………………... 

 Jag har ingen utbildning som rör bilbarnstolar 

Hur länge har du arbetat med försäljning av skyddsanordningar för 
barns säkerhet i bil? 

 inte alls    5-9 år 

 mindre än 1 år    10 år och längre  

 1-4 år     
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Vílken praktisk erfarenhet av att montera skyddsanordningar för 
barn i bil har du? 

 Jag har i mitt arbete praktiskt instruerat kunder i montering av 
skyddsanordningar 

 Jag har monterat skyddsanordningar genom att jag själv är förälder/skjutsar barn 

 Jag har inte praktiskt monterat skyddsanordningar för barn i bil 

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

Vilka är de tre vanligaste frågorna du får från kund? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Vilka frågor från kund har du svårast att besvara, d.v.s. vilka 
kunskapsluckor känner du att du har när det gäller barns säkerhet i 
bil? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

Har du sett det utbildningsmaterial som ska gås igenom på NTFs 
utbildning? 

 Jag har inte sett utbildningsmaterialet 

 Jag har ögnat igenom utbildningsmaterialet  

 Jag har läst utbildningsmaterialet utan att vara med i den referensgrupp som fått 
materialet på remiss 

 Jag har läst utbildningsmaterialet och varit med i den referensgrupp som fått 
materialet på remiss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
Sid 5 (9) 

VTI notat 55-2003 

Vi ber dig att för alla nedanstående påståenden markera om du anser påståendet vara 
sant (S), falskt (F) eller om du inte vet (V).  
Svarsalternativet ”V” (Vet ej) använder du så snart du inte är säker på vilket svar som 
är rätt. 
 
Observera också att vissa påståenden avser lagkrav medan andra avser 
rekommendationer. 

2. Lagkrav  
 
S   F   V 

F Vid färd i personbil, lastbil och buss skall barn sitta på en sittplats som är 
utrustad med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig.  

F Endast barn som är kortare än 100 cm och väger mindre än 15 kg måste 
använda särskild skyddsanordning vid färd i personbil 

S Barn skall, vid färd i personbil, till och med det år de fyller sex år 
använda särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans 
med bilbältet 

S Lagen tillåter att ett två-årigt barn åker personbil i en framåtvänd 
bilbarnstol, om bilbarnstolen är godkänd för detta 

F Den särskilda skyddsanordning som används skall vara CE-märkt 

S Föraren har ansvaret för att passagerare som är under 15 år använder 
bilbälte eller annan särskild skyddsanordning 

F Lagen säger att ett barn som färdas i främre passagerarsätet där 
fungerande krockkudde finns, skall vara minst 140 cm långt 

 
S I Trafikförordningen (SFS 1998:1276) återfinns bestämmelser om 

användning av särskild skyddsanordning för barn i bil  
 

S Barn i bakåtvänd bilbarnstol skall placeras i baksätet om främre 
passagerarplatsen är utrustad med fungerande krockkudde 

 

3. Rekommendationer  
 
S   F   V 

S NTF rekommenderar att bilbarnstol som används för bakåtvänt åkande är 
godkänd för barn upp till 25 kg  

F Barn bör vändas till framåtvänt åkande vid 3 års ålder 

S Barn i framåtvänd bilbarnstol bör placeras i baksätet om främre 
passagerarplatsen är utrustad med fungerande krockkudde 

S För att passagerare kortare än 140 cm ska kunna sitta säkert i främre 
passagerarsätet rekommenderar NTF m.fl. att krockkudden är urkopplad 
av en auktoriserad person 
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S   F   V 
F Förare av personbil rekommenderas av NTF m.fl. att koppla ur eventuell 

krockkudde via nyckel eller strömbrytare för att kunna placera ett barn i 
främre passagerarsätet  

F Om barnet måste sitta med böjda ben vid bakåtvänt åkande, 
rekommenderas att man vänder barnet till framåtvänt åkande oavsett 
barnets ålder, vikt och längd  

 

4. Godkännanden 
 
S   F   V 

S Den särskilda skyddsanordning som används skall vara T-godkänd eller 
E-godkänd eller ha båda godkännandena 

F En T-märkt skyddsanordning har ett internationellt godkännande 

S En E-märkt skyddsanordning har ett europeiskt godkännande 

S Vid ett T-godkännande mäts påfrestningar i barnets huvud, vilket inte 
görs vid ett E-godkännande  

S Vid ett E-godkännande utförs flera delprov som inte erfordras vid ett T-
godkännande 

S E- och T-godkännandena kompletterar varandra 

F Med ett T-godkännande godkänns flertalet bilbarnstolar för framåtvänt 
åkande 

F Vid T-godkännande är kraven på flamsäkerhet och giftfrihet de samma 
som vid E-godkännande 

F En i USA inköpt godkänd skyddsanordning får alltid användas i Sverige 
om anvisningarna följs 

 

5. Skyddsanordningar 

Babyskydd 
S   F   V 

S En babystol är urvuxen så snart barnets hjässa tangerar ryggstödets övre 
kant 

F Alla barn rekommenderas att använda ett babyskydd under hela första 
levnadsåret 

S Babystolen ska placeras bakåtvänd i fram- eller baksätet  

F Babystolen ska alltid förankras med underförankringsband 

S Barnet ska hållas på plats av det bälte som tillhör babystolen och 
babystolen ska hållas på plats med bilens säkerhetsbälte 
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S   F   V 
F Avståndet mellan babystolen och instrumentbrädan eller stolen framför 

ska vara så litet som möjligt 

F NTF anser att babybäddar och skyddsnät ger ett lika bra skydd som 
babystolar  

Bilbarnstol 
S   F   V 

S En bilbarnstol är alltid urvuxen när barnets ögonlinje når upp över 
bilbarnstolens ryggstöd  

S En bilbarnstol är alltid urvuxen när barnet har passerat stolens viktgräns 

S En bakåtvänd bilbarnstol bör användas från det att barnet sitter stadigt 
utan stöd och upp till 4-5 års ålder 

F Den instruktionsmarkering som visar vuxenbältets dragning på en 
bakåtvänd stol ska vara rödfärgad 

S En bakåtvänd bilbarnstol monteras vanligen med hjälp av 
underförankringsband och bilbälte  

S Om den bakåtvända bilbarnstolen placeras i baksätet ska stolen vanligen 
vila mot framsätets/framsätenas ryggstöd 

F Om den bakåtvända bilbarnstolen placeras i framsätet ska stolen vanligen 
vila mot vindrutan 

F I den framåtvända bilbarnstolen ska barnet hållas på plats av 
bilbarnstolens interna bälte i kombination med bilbältet  

S Det finns bilbarnstolar som ej är godkända för bakåtvänt åkande 

F En bakåtvänd bilbarnstol anses reducera skaderisken med ca 60 %  

S En bilbarnstol godkänd för grupp 1 är avsedd för barn mellan 9 och 18 kg  

Bältesstol/kudde 
S   F   V 

F Det främsta syftet med bältesstolen och bälteskudden är att anpassa 
bilens trepunktsbälte till barnets längd 

S Det främsta syftet med bältesstolen och bälteskudden är att anpassa 
säkerhetsbältet till barnets höft 

F En korrekt sträckning av bilens trepunktsbälte erhålls när diagonaldelen 
ligger nära halsen och över bröstbenet samt höftdelen över magen 

F Det är farligare att bältet ligger nära halsen än långt ut på axeln 

S Höftdelen av säkerhetsbältet bör ligga över barnets lår  

F Om barnet irriteras av att bilbältet skaver eller stramar, rekommenderas 
att barnet behåller en tjock jacka på under bilfärden så att inte bältet 
kommer för nära kroppen 

F Den högsta viktgränsen för godkänd bältesstol/bälteskudde är 42 kg 
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S   F   V 
S Barn bör använda bältesstol/kudde upp till ca 10-12 års ålder 

F I ett fordon som är utrustat med fungerande krockkudde på 
passagerarplats, rekommenderas barn kortare än 140 cm att sitta på 
bältesstol/bälteskudde om barnet ska sitta fram  

S En bältesstol/bälteskudde anses reducera skaderisken med ca 60 %  
 

6. Internationellt 
 
S   F   V 

F I EU omkommer i genomsnitt ett barn per dygn som bilpassagerare 

F ISOFIX kallas i USA för L-O-C-K 

S ISOFIX är en internationell standard för fästpunkter i bilar och  
  bilbarnstolar  

S EuroNCAP är ett krockprovsprogram för nya bilar  
 

7. Anatomi 
 
S   F   V 

S På en 9 månaders baby utgör huvudet ca 25 % av barnets totala vikt 

 
Vilka är den främsta anledningen till att små barn rekommenderas att åka bakåtvänt? 
 

 barnets höftparti är inte tillräckligt utvecklat 

 föraren har en bättre överblick över barnet 

  barnet får inte höftdelen av bilbältet över magen 

S kollisionskrafterna vid en eventuell kollision fördelas över hela barnets 
rygg och bakhuvud 

 Vet ej 
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8. Olyckor  
 
Vi ber dig besvara nedanstående två frågor genom att kryssa i det svar du anser vara 
rätt. 
 
Hur många barn, yngre än 15 år, omkom som passagerare i personbil i Sverige år 2001? 

 färre än 5 barn 

S 5-9 barn 

 10-14 barn 

 fler än 14 barn 

 Vet ej 
 
Hur mycket ”väger” ett barn med 20 kilos kroppsvikt i kollisionsögonblicket vid en  
frontalkollision i 50 km/h? 

 200 kg   

 400 kg 

S 500 kg 

 600 kg 

 Vet ej 
 

9. NTF 
Vilken är adressen till NTF:s web-sida? 

www.ntf.se 
Under vilken rubrik på NTF:s startsida hittar man information om barn i bil? 

Konsument (/bilbarnstolar) 
Vilket telefonnummer är det till NTF konsument? 

0200-285 000 
 

Mitt namn:………………………………………….. 
 
Plats för kommentarer: 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….........................................................
............................................................................................................................................. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Till Försäljare i NTFs projekt ”Bra trafiksäkerhetsval” 
Barnens Hus 
 
       Till______________________ 
   
Hej! 
 
Du är en av de försäljare av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil som under 
hösten utbildades av NTF. Vi på VTI hoppas att du känner att utbildningen ökade dina 
kunskaper och din förmåga att hjälpa föräldrar och andra att skydda barn som åker i bil. 
 
VTI har fått medel för att utvärdera certifieringsprojektet som syftar till att minska 
felanvändningen av bilbarnskydd. Som ett led i vår önskan att mäta effekten av den 
utbildning du som försäljare fått, besvarade du en enkät från oss innan du deltog i NTFs 
utbildning. Nu har det gått några månader sedan du utbildades och du har arbetat som 
certifierad försäljare en tid. Det är därför dags att följa upp den första enkäten för att se 
om utbildningen höjer försäljarnas kunskapsnivå.  
 
Enkäten innehåller, som tidigare, både enklare och svårare påståenden där du ska ta 
ställning till om de är sanna eller falska. Om du inte är helt säker på ditt svar, är det 
bättre att du markerar alternativet ”Vet ej” än att du gissar. Några av bakgrundsfrågorna 
har vi låtit vara kvar eftersom svaren kan ha förändrats efter butikens certifiering. Vi ber 
dig att svara direkt och självständigt utan att exempelvis leta upp svaret i 
kurslitteraturen eller hos någon av dina kollegor. Observera att enkäten är dubbelsidig 
och börjar på baksidan av detta blad! 
 
Efter att du besvarat enkäten önskar vi att du snarast skickar tillbaka den till VTI i det 
bifogade svarskuvertet. Jag har märkt enkäten med ditt namn och ett nummer för att 
kunna hålla samman de båda enkäterna. Inga individuella svar kommer dock att 
redovisas utan enkäten behandlas bara på VTI. Där slås alla resultat ihop för att få veta 
om utbildningen generellt sett har höjt kunskapsnivån hos kursdeltagarna. 
 
Har du några frågor som rör enkäten, kontakta  
Susanne Gustafsson, telefon 013-204324, susanne.gustafsson@vti.se 
Gunilla Sörensen, telefon 013-204164, gunilla.sorensen@vti.se 
 
Tack på förhand för din medverkan i detta angelägna projekt! 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Susanne Gustafsson 
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Bilaga: enkät (sid 2-8) 

1. Din Bakgrund 
 
Körkort  Ja, sedan år………………….  

 Nej 

Hur ofta åker du bil tillsammans med barn 0-12 år? 
 Dagligen 

 Någon eller några gånger per vecka, men inte dagligen 

 Någon eller några gånger per månad, men inte varje vecka 

 Någon eller några gånger per år, men inte varje månad 

 Mer sällan än en gång per år 

 Aldrig 

Vad är din butiks huvudsakliga sortiment? 
 Leksaker    Konfektion 

 Barnvagnar    Personbilar 

 Skyddsanordningar    Annat, nämligen…………………………… 

Vilka typer av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil säljer ni? 
 Babystolar    Babybäddar 

 Bakåtvända bilbarnstolar   Framåtvända bilbarnstolar 

 Bältesstolar    Bälteskuddar 

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

Hur många förfrågningar om skyddsanordningar för barn i bil har ni per 
dag via telefon eller besök? 

 Mindre än 5/dag   20-29 

 5-9     30-49 

 10-19     Mer än 50/dag 

Hur många skyddsanordningar för barn i bil säljer ni per vecka? 
 Mindre än 5/vecka   20-29  

 5-9      30-49  

 10-19      Mer än 50/vecka  

I vilken omfattning arbetar du med skyddsanordningar för barn i bil?  
 Jag har huvudansvaret för försäljningen av bilbarnstolar i butiken 

 Jag arbetar med försäljning av bilbarnstolar men har inte huvudansvaret för det i butiken 

 Jag har hitintills inte arbetat med försäljning av bilbarnstolar 

 Annat, nämligen……………………………………………………………… 
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Hur länge har du arbetat med försäljning av skyddsanordningar för barns 
säkerhet i bil? 

 inte alls     5-9 år 

 mindre än 1 år    10 år och längre  

 1-4 år     sedan NTF:s utbildning   

Vílken praktisk erfarenhet av att montera skyddsanordningar för barn i bil 
har du? 

 Jag har i mitt arbete praktiskt instruerat kunder i montering av skyddsanordningar 

 Jag har monterat skyddsanordningar genom att jag själv är förälder/skjutsar barn 

 Jag har inte praktiskt monterat skyddsanordningar för barn i bil 

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

Vilka är de tre vanligaste frågorna du får från kund? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Vilka frågor från kund har du svårast att besvara, d.v.s. vilka 
kunskapsluckor känner du att du har när det gäller barns säkerhet i bil? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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Vi ber dig att för alla nedanstående påståenden markera om du anser påståendet vara sant (S), falskt (F) 
eller om du inte vet (V).  
Svarsalternativet ”V” (Vet ej) använder du så snart du inte är säker på vilket svar som är rätt. 
 
Observera också att vissa påståenden avser lagkrav medan andra avser rekommendationer. 

2. Lagkrav  
 
S   F   V 

 Vid färd i personbil, lastbil och buss skall barn sitta på en sittplats som är utrustad med 
bilbälte om en sådan plats är tillgänglig.  

 Endast barn som är kortare än 100 cm och väger mindre än 15 kg måste använda 
särskild skyddsanordning vid färd i personbil 

 Barn skall, vid färd i personbil, till och med det år de fyller sex år använda särskild 
skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet 

 Lagen tillåter att ett två-årigt barn åker personbil i en framåtvänd bilbarnstol, om 
bilbarnstolen är godkänd för detta 

  Den särskilda skyddsanordning som används skall vara CE-märkt 

 Föraren har ansvaret för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan 
särskild skyddsanordning 

 Lagen säger att ett barn som färdas i främre passagerarsätet där fungerande krockkudde 
finns, skall vara minst 140 cm långt 

 
 I Trafikförordningen (SFS 1998:1276) återfinns bestämmelser om användning av 

särskild skyddsanordning för barn i bil  
 

 Barn i bakåtvänd bilbarnstol skall placeras i baksätet om främre passagerarplatsen är 
utrustad med fungerande krockkudde 

3. Rekommendationer  
 
S   F   V 

 NTF rekommenderar att bilbarnstol som används för bakåtvänt åkande är godkänd för 
barn upp till 25 kg  

  Barn bör vändas till framåtvänt åkande vid 3 års ålder 

 Barn i framåtvänd bilbarnstol bör placeras i baksätet om främre passagerarplatsen är 
utrustad med fungerande krockkudde 

 För att passagerare kortare än 140 cm ska kunna sitta säkert i främre passagerarsätet 
rekommenderar NTF m.fl. att krockkudden är urkopplad av en auktoriserad person 

 Förare av personbil rekommenderas av NTF m.fl. att koppla ur eventuell krockkudde 
via nyckel eller strömbrytare för att kunna placera ett barn i främre passagerarsätet  

 Om barnet måste sitta med böjda ben vid bakåtvänt åkande, rekommenderas att man 
vänder barnet till framåtvänt åkande oavsett barnets ålder, vikt och längd  
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4. Godkännanden 
 
S   F   V 

 Den särskilda skyddsanordning som används skall vara T-godkänd eller E-godkänd 
eller ha båda godkännandena 

  En T-märkt skyddsanordning har ett internationellt godkännande 

  En E-märkt skyddsanordning har ett europeiskt godkännande 

 Vid ett T-godkännande mäts påfrestningar i barnets huvud, vilket inte görs vid ett E-
godkännande  

 Vid ett E-godkännande utförs flera delprov som inte erfordras vid ett T-godkännande 

  E- och T-godkännandena kompletterar varandra 

 Med ett T-godkännande godkänns flertalet bilbarnstolar för framåtvänt åkande 

 Vid T-godkännande är kraven på flamsäkerhet och giftfrihet de samma som vid E-
godkännande 

 En i USA inköpt godkänd skyddsanordning får alltid användas i Sverige om 
anvisningarna följs 

 

5. Skyddsanordningar 

Babyskydd 
S   F   V 

 En babystol är urvuxen så snart barnets hjässa tangerar ryggstödets övre kant 

 Alla barn rekommenderas att använda ett babyskydd under hela första levnadsåret 

  Babystolen ska placeras bakåtvänd i fram- eller baksätet  

  Babystolen ska alltid förankras med underförankringsband 

 Barnet ska hållas på plats av det bälte som tillhör babystolen och babystolen ska hållas 
på plats med bilens säkerhetsbälte 

 Avståndet mellan babystolen och instrumentbrädan eller stolen framför ska vara så litet 
som möjligt 

 NTF anser att babybäddar och skyddsnät ger ett lika bra skydd som babystolar  

Bilbarnstol 
S   F   V 

 En bilbarnstol är alltid urvuxen när barnets ögonlinje når upp över bilbarnstolens 
ryggstöd  

 En bilbarnstol är alltid urvuxen när barnet har passerat stolens viktgräns 

 En bakåtvänd bilbarnstol bör användas från det att barnet sitter stadigt utan stöd och upp 
till 4-5 års ålder 

 Den instruktionsmarkering som visar vuxenbältets dragning på en bakåtvänd stol ska 
vara rödfärgad 

 En bakåtvänd bilbarnstol monteras vanligen med hjälp av underförankringsband och 
bilbälte  

 Om den bakåtvända bilbarnstolen placeras i baksätet ska stolen vanligen vila mot 
framsätets/framsätenas ryggstöd 
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S   F   V 
 Om den bakåtvända bilbarnstolen placeras i framsätet ska stolen vanligen vila mot 

vindrutan 

 I den framåtvända bilbarnstolen ska barnet hållas på plats av bilbarnstolens interna bälte 
i kombination med bilbältet  

 Det finns bilbarnstolar som ej är godkända för bakåtvänt åkande 

 En bakåtvänd bilbarnstol anses reducera skaderisken med ca 60 %  

 En bilbarnstol godkänd för grupp 1 är avsedd för barn mellan 9 och 18 kg  

Bältesstol/kudde 
S   F   V 

 Det främsta syftet med bältesstolen och bälteskudden är att anpassa bilens 
trepunktsbälte till barnets längd 

 Det främsta syftet med bältesstolen och bälteskudden är att anpassa säkerhetsbältet till 
barnets höft 

 En korrekt sträckning av bilens trepunktsbälte erhålls när diagonaldelen ligger nära 
halsen och över bröstbenet samt höftdelen över magen 

  Det är farligare att bältet ligger nära halsen än långt ut på axeln 

   Höftdelen av säkerhetsbältet bör ligga över barnets lår  

 Om barnet irriteras av att bilbältet skaver eller stramar, rekommenderas att barnet 
behåller en tjock jacka på under bilfärden så att inte bältet kommer för nära kroppen 

  Den högsta viktgränsen för godkänd bältesstol/bälteskudde är 42 kg 

  Barn bör använda bältesstol/kudde upp till ca 10-12 års ålder 

 I ett fordon som är utrustat med fungerande krockkudde på passagerarplats, 
rekommenderas barn kortare än 140 cm att sitta på bältesstol/bälteskudde om barnet ska 
sitta fram  

 En bältesstol/bälteskudde anses reducera skaderisken med ca 60 %  
 

6. Internationellt 
 
S   F   V 

  I EU omkommer i genomsnitt ett barn per dygn som bilpassagerare 

  ISOFIX kallas i USA för L-O-C-K 

  ISOFIX är en internationell standard för fästpunkter i bilar och  
  bilbarnstolar  

  EuroNCAP är ett krockprovsprogram för nya bilar  
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7. Anatomi 
 
S   F   V 

  På en 9 månaders baby utgör huvudet ca 25 % av barnets totala vikt 

 
Vilken är den främsta anledningen till att små barn rekommenderas att åka bakåtvänt? 
 

 barnets höftparti är inte tillräckligt utvecklat 

 föraren har en bättre överblick över barnet 

  barnet får inte höftdelen av bilbältet över magen 

 kollisionskrafterna vid en eventuell kollision fördelas över hela barnets rygg och 
bakhuvud 

 Vet ej 
 

8. Olyckor  
 
Vi ber dig besvara nedanstående två frågor genom att kryssa i det svar du anser vara rätt. 
 
Hur många barn, yngre än 15 år, omkom som passagerare i personbil i Sverige år 2001? 

 färre än 5 barn 

 5-9 barn 

 10-14 barn 

 fler än 14 barn 

 Vet ej 
 
Hur mycket ”väger” ett barn med 20 kilos kroppsvikt i kollisionsögonblicket vid en  
frontalkollision i 50 km/h? 

 200 kg   

 400 kg 

 500 kg 

 600 kg 

 Vet ej 
 

9. NTF 
Vilken är adressen till NTF:s web-sida? 

………………………………………………………………………………………… 
Under vilken rubrik på NTF:s startsida hittar man information om barn i bil? 

………………………………………………………………………………………….. 
Vilket telefonnummer är det till NTF konsument? 

………………………………………………………………………………………….. 
           

         VÄND →  



Bilaga 3 
Sid 8 (8) 

 VTI notat 55-2003 

Jag tycker att NTF:s certifieringskurs generellt har förbättrat mina kunskaper om barns säkerhet i bil i 
följande omfattning: 

          

Mycket stor  Ganska stor  Liten   Ingen  
förbättring  förbättring  förbättring  förbättring 

 

Jag har i mitt arbete haft nytta av kursens teoretiska innehåll i följande omfattning: 

          

Mycket stor nytta  Ganska stort nytta Liten nytta  Ingen nytta 

   

Jag har i mitt arbete haft nytta av kursens praktiska innehåll i följande omfattning: 

          

Mycket stor nytta  Ganska stort nytta Liten nytta  Ingen nytta 

 

Jag saknade följande i kursen: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Plats för kommentarer om certifieringskursen eller denna utvärdering: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………….............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN I UTVÄRDERINGEN AV NTF:S 
CERTIFIERING! 
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Frågeformulär till kund som besökt butik som säljer Skyddsanordningar för 
barns säkerhet i bil 
 
Hej! 
 
Du har just besökt en butik som säljer babystolar, bilbarnstolar, bälteskuddar eller annan 
skyddsutrustning för att barn ska åka säkert i bil. I denna butik har du tittat på utrustning 
och ställt frågor till personalen och du har därför fått detta frågeformulär. 
 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, håller just på att jämföra vilken 
information och hjälp man får i olika butiker som säljer skyddsutrustningar för barn i 
bil. Syftet med jämförelsen är att se om man genom att utbilda personalen i butikerna, 
kan få personalen att överföra viktig kunskap till föräldrar och andra vuxna. Försäljarna 
ska också kunna ge rådgivning och praktisk hjälp med montering. Vi vore därför 
mycket tacksamma om du ville ta dig tid att svara på frågorna i det bifogade 
frågeformuläret för att hjälpa oss i denna jämförelse. 
 
Frågeformuläret innehåller frågor om din bakgrund, ditt besök i butiken och den 
kännedom du har om skydd för barn i bil. Några av frågorna i del 2 ”Besöket i butiken” 
kan besvaras med flera svarsalternativ. Vissa av frågorna har en skala från exempelvis 
”Utmärkt” till ”Inte alls bra”, där ett kryss ska sättas i den av de fem rutorna som bäst 
speglar vad man tycker. 
 
Vänligen svara på frågeformuläret så snart som möjligt och sänd det sedan till VTI i det 
portofria svarskuvertet. Om du vill vara med i utlottningen av ett presentkort på 500 
kronor som du kan använda i många butiker över hela landet, ber vi dig fylla i namn och 
adress i slutet av frågeformuläret. 
 
Har du några frågor så kontakta oss gärna: 
 
Susanne Gustafsson, telefon 013-204324, susanne.gustafsson@vti.se 
Gunilla Sörensen, telefon 013-204164, gunilla.sorensen@vti.se 
 
Tack för din medverkan! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Susanne och Gunilla   
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Butik……………………………………………………………………………………… 
 
Ort………………………………………………………………………………………... 
 
Datum……………………………………………………………………………………. 
 
Klockslag.………………………………………………………………………………... 
 
 
1. Kundens bakgrund 

1.1 Kön?   
 Man  
 Kvinna 

1.2 Hur gammal är du?   
 yngre än 25 år  
 25-34 år  
 35-44 år 
 45-54 år  
 äldre än 54 år 

1.3 Har du körkort?  
 Ja, sedan år………………….   
 Nej 

1.4 Hur ofta åker du bil tillsammans med något barn i åldern 0-12 år? 
 Dagligen 
 Någon eller några gånger per vecka, men inte dagligen 
 Någon eller några gånger per månad, men inte varje vecka 
 Någon eller några gånger per år, men inte varje månad 
 Mer sällan än en gång per år 
 Aldrig 

1.5 Hur gammalt är barnet/barnen som du tänkt köpa/köpt skydd till? 
Barnet beräknas att födas i ………………………….(ange månad) 
………stycken barn i åldern/åldrarna …..………………………………(månader el år) 

1.6 Hur många barn finns det i barnets hushåll?   
………stycken barn i åldern/åldrarna …..………………………………(månader el år) 

1.7 Har du tänkt att barnet/barnen ska sitta bakåtvänt eller framåtvänt? 
Barnet i åldern………….. ska sitta:  Barnet i åldern………….. ska sitta:  

 Bakåtvänt      Bakåtvänt   
 Framåtvänt     Framåtvänt   
 Vet ej      Vet ej 
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2 Besöket i butiken 

2.1 Vilken typ av skyddsanordningar för barns säkerhet i bil har du tittat 
på/frågat om? 

(Flera alternativ kan anges. Se även bilder på sista sidan.) 
 Babystolar     Babybäddar 
 Bakåtvända bilbarnstolar   Framåtvända bilbarnstolar 
 Bältesstolar    Bälteskuddar 
 Annat, nämligen………………………………………………………………… 

2.2 Varför har du tänkt köpa/har du köpt ett/flera skydd? 
(Flera alternativ kan anges) 

 Väntar barn 
 Har nyss fått barn 
 Barnets yngre syskon ska ta över stolen 
 Barnets huvud sticker upp över kanten på skyddet 
 Barnet har passerat skyddets viktgräns 
 Barnets ben får inte plats 
 Barnet vill inte åka bakåtvänt 
 Har bytt bil och stolen passar inte 
 Annan orsak, nämligen…………………………………………………………… 

2.3 Intresserade sig försäljaren för i vilken bil skyddet/skydden ska 
användas, hur många passagerare det brukar finnas och i vilka åldrar 
barnen är? 

(Flera alternativ kan anges) 
 Ja, bilen     
 Ja, antal passagerare 
 Ja, barnens ålder 
 Nej 

2.4 Blev du erbjuden att provmontera någon/några skyddsutrustningar? 
(Flera alternativ kan anges) 

 Ja, i butiken 
 Ja, i bilen 
 Nej 
 Annat………………………………………………………………………………….. 

2.5 Om du inte blev erbjuden, begärde du då att få provmontera 
någon/några skyddsutrustningar och fick göra det? 

(Flera alternativ kan anges) 
 Begärde och fick montera i butiken 
 Begärde och fick montera i bilen 
 Begärde, men fick inte montera 
 Begärde inte 
 Annat………………………………………………………………………………….. 
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2.6 Har barnet/barnen varit med och provat något skydd? 
(Flera alternativ kan anges) 

 Ja, i butiken 
 Ja, i bilen 
 Nej 
 Annat………………………………………………………………………………….. 

2.7 Har du fått svar på dina frågor i butiken? 
Fullständigt       Inte alls  

2.8 Vilken var din viktigaste fråga till försäljaren? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.9 Var det något du inte fick svar på? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2.10 Har du köpt/beställt något/några skydd nu? 
 Ja, nämligen en/ett……………………………………………………………… 
 Nej 

2.11 Om ja, har du i så fall erbjudits hjälp med att montera ditt nyinköpta 
skydd? 

 Ja, erbjudits monteringshjälp och tagit emot hjälpen 
 Ja, erbjudits monteringshjälp men avböjt  
 Nej, inte erbjudits monteringshjälp 
 Nej, men själv begärt monteringshjälp 
 Har inte fått skyddet levererat 

2.12 Om du fått praktisk hjälp att montera det nyinköpta skyddet, hur 
bedömer du den hjälpen? 

Utmärkt       Inte alls bra 

2.13 Har du i denna butik, vid något tillfälle, begärt och fått hjälp att 
montera ett begagnat skydd? 

 Inte begärt hjälp 
 Begärt och fått hjälp  När? (månad o år)__________________________ 
 Begärt, men inte fått hjälp När? (månad o år)__________________________ 
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2.14 Om du fått praktisk hjälp att montera ett begagnat skydd, hur 
bedömer du den hjälpen? 

Utmärkt       Inte alls bra 

2.15 Har du de senaste fyra veckorna sökt information om barns säkerhet 
i bil i någon annan butik? 

 (Om flera butiker, välj den senaste) 
 Ja, nämligen i …………………………………………………………………….. 
 Nej 

2.16 I vilken utsträckning fick du svar på dina frågor i den butiken? 
Fullständigt        Inte alls  

2.17 Har du de senaste fyra veckorna sökt information om barns säkerhet 
i bil på annat sätt? 

(Flera alternativ kan anges) 
 Mödravårdscentral   Tillverkare 
 BB      Konsumentrådgivare 
 Barnavårdscentral    Massmedia  
 NTF     Andra internetsidor 
 Vägverket     Vänner 
 VTI     Annat, nämligen……………………………….. 
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3 Kännedom om bilbarnskydd 
Besvara nedanstående frågor med ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”.  
Alla frågorna är säkert inte aktuella för dig, beroende på hur gammalt ditt/dina barn är 
och om du därför inte kan besvara frågan förstår vi det. Längst bak finns några bilder 
på de olika skydd som omnämns i frågorna.  
Vi ber dig också kryssa i om personalen i butiken tog upp denna fråga. 

3.1 Måste barn som fyller 6 år, använda särskild skyddsanordning vid 
färd i personbil? 

 Ja 
 Nej  
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.2 Har föraren ansvaret för att passagerare som är under 15 år använder 
bilbälte eller annan särskild skyddsanordning? 

 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.3 Finns det en åldersgräns för när man enligt lagen får sitta på en plats 
som är utrustad med fungerande krockkudde? 

 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.4 Skall den särskilda skyddsanordning som används vara CE-märkt? 
 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.5 Om babystolen placeras i främre passagerarsätet, ska den då 
monteras lutande mot instrumentbrädan? 

 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.6 Får ett barn i bakåtvänd bilbarnstol alltid placeras i framsätet? 
 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.7 Om den bakåtvända bilbarnstolen placeras i främre passagerarsätet, 
ska den då monteras lutande mot instrumentbrädan? 

 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    
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3.8 Bör en 3-åring åka framåtvänd? 
 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.9 Är en bilbarnstol urvuxen när barnets ögonlinje når upp över 
bilbarnstolens ryggstöd? 

 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.10 Om ett barn måste sitta med böjda ben vid bakåtvänt åkande, bör 
man då, oavsett barnets ålder, vikt och längd, vända barnet till 
framåtvänt åkande?  

 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.11 Är risken högre att skadas allvarligt vid en frontalkrock om man åker 
framåtvänt jämfört med bakåtvänt? 

 Ja, risken är högre 
 Nej, risken är lika stor   
 Nej, risken är mindre 
 Vet ej  Togs upp i butiken 

3.12 Är det främsta syftet med bältesstolen/bälteskudden att undvika att 
barnet får bältet över halsen? 

 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.13 Är det farligare om diagonaldelen av bältet ligger långt ut på axeln än 
nära halsen? 

 Ja 
 Nej     
 Vet ej  Togs upp i butiken    

3.14 Bör barn använda bältesstol/bälteskudde ända upp till 10-12 års 
ålder? 

 Ja, alltid 
 Ja, så länge de inte överskrider bältesstolens/kuddens viktgräns 
 Nej 
 Vet ej  Togs upp i butiken 
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Exempel på olika skyddsanordningar för barns säkerhet i bil 

Babystol 
 

 

Babybädd och barnvagnsnät  

                  

Bilbarnstol  
 

    
 

Bältesstol och bälteskudde  

                                               
 
 
 
 
Uppgifter för att delta i utlottningen av presentkortet: 
 
Namn:…………………………………………………………………………………….. 

Adress:……………………………………………………………………………………. 

Postadress:………………………………………………………………………………... 

Telefon:…………………………………………………………………………………… 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Antal kunder i certifierad butik och inte certifierad butik på de orter 
där intervjuer genomförts. Datum för den certifierade butikens certi-
fiering samt datum då intervjuer genomfördes. 

 
 

Ort Certifierings-
datum  

Intervju-
datum 

Antal kunder i 
certifierad butik 

Antal kunder i 
inte certifierad 
butik 

Gävle 
020924 

021214C 
021130 

2 5 

Karlstad 
020923 

021109 C 
021026 

1 6 

Norrköping/ 
Linköping  021217 030329 15 14 + 6 

Luleå 021001 021116 4 1 
Stockholm 020923 

021003 
021130 C 
021208 C 
021201 
021204 

8 + 3 5 

Umeå 021024 030208 12 14 

Östersund 020927 
021124 C 
021123 
030201 

4 6 

Totalt 49 57 
Anmärkning: Vid olika intervjudatum är den certifierade butikens datum märkt med C.  
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