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Ett stort och vanligt problem vid användning av bilbarnstolar är att de monteras fel. Detta

medför att bilbarnstolarnas normalt höga skyddsverkan för barnet drastiskt försämras.

För att komma tillrätta med dessa felmonteringsproblem har AUTOLITV, FOLKSAM,

SAAB, VOLVO och VTT tagit fram två nya fastsättningssystem som skall minimera

felmonteringarna och därigenom undvika att förvärra situationen för barnet när olyckan är

framme. Dessa två nya system kallas i projektstadiet för ISOFIX och DELTAFIX.

De båda nya systemen bygger på principen att redan när man köper sin bil skall fastsätt-

ningsanordningarna för bilbarnstolen finnas fast monterade i bilen. Nya kopplingar som

skall passa något av de två nya systemen skall även de finnas monterade på bilbarnstolen

när man köper denna.

Undersökningen har genomförts genom observationsstudier och intervjuer på 46 små-

barnsföräldrar när de har provat de två nya systemen och det vanliga systemet med spänn-

band och bilbälten. Försökspersonerna har dessutom fått fylla i enkätfrågor

Syftet med föreliggande undersökning är att studera enkelheten vid montering/demonte-

ring, eventuell felmontering samt småbarnsföräldrars tankar, idéer och bedömning av

dessa tre olika fastsättningssystem.

Resultatet visar att de två nya FIX-systemen minimerar felmontering och att det vanliga

systemet uppvisar en väldigt hög felmonteringsprocent. Småbarnsföräldrarna är också

positivt inställda till de nya systemen och 89% av dem är villiga att betala en ganska hög

summa för att få de nya systemen inmonterade i sin bil.

Försökspersonerna rangordnar ISOFIX-systemet högst när det gäller enkelhet vid använd-

ning. DELTAFIX-systemet rangordnas högst när det gäller säkerhets- och stabilitets-

känsla. Det vanliga systemet rangordnas lägst vid alla rangordningsfrågor.
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A great and common problem when using child restraints is misuse, i.e. incorrect

mounting. The normally very high safety effect is then drastically reduced.

In order to handle these problems of incorrect mounting, AUTOLTV, FOLKSAM,

SAAB, VOLVO and VTT (the Swedish Road and Traffic Research Institute) have

developed two new fastening devices designed to minimize incorrect mounting, thus

preventing a worse situation for the child in the event of an accident. In the project phase,

these two new systems are called ISOFTX and DELTAFIX.

The two new systems are based on the principle that the fastening elements for child seats

are already mounted in the car when delivered. New attachments fitting one of the two

new systems shall also be integrated in the child seat at purchase.

The study was carried out through observational studies and interviews of 46 parents of

small children when they had tested the two new systems and the ordinary system with

fastening straps and seat belts. Furthermore, the subjects had to fill in a questionnaire.

The aim of the project is to study the simplicity of mounting/demounting, possible

misuse as well as views, ideas and assessments by parents of small children concerning

these three different fastening devices.

The result shows that the two new FIX systems minimize incorrect mounting and that the

usual system shows a very high percentage of misuse. Parents of small children are also

in favour of the new systems and 89% are willing to pay a fairly large amount of money

to have the systems mounted in their cars.

The subjects rank the ISOFIX system highest when it comes to simplicity of use. The

DELTAFIX system is ranked highest when it comes to safety and stability. The ordinary

system is ranked lowest in all questions concerning order of preference.
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Förord

Föreliggande undersökning har gjorts möjlig genom uppdragspengar av Trafik-

säkerhetsverket till svenska arbeten inom ramen för den europeiska arbetsgrup-

pen ISO/TC 22/SC 12WG1 som arbetar med Child Restraint Systems.

Övergripande projektledare för de sk FIX-systemens utformning vid Statens

väg- och trafikinstitut är Thomas Turbell.

Hans-Yngve Berg och Nils Petter Gregersen bär det huvudsakliga ansvaret för

denna undersöknings planerande och genomförande samt utformning av fråge-

formuläret. Tack till Inger Bengtsson och Maria Olausson som medverkat vid

försökets praktiska genomförande.

Slutligen riktas också ett tack till Ann-Sofie Senneberg som svarat för utskriften

av meddelandet.

Tack även till Volvo som ställt upp med bilar där de nya Fix-fästena funnits på

plats och till Autoliv som lånat ut en bilbarnstol med sitt DELTAFIX-fäste på-

monterat.
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SAMMANFATTNING

Ett stort och vanligt problem vid användning av bilbarnstolar är att de monteras

fel. Detta medför att bilbarnstolarnas normalt höga skyddsverkan drastiskt för-

sämras.

För att komma tillrätta med dessa felmonteringsproblem har AUTOLIV,

FOLKSAM, SAAB, VOLVO och VTT tagit fram två nya fastsättningssystem

som skall minimera felmonteringarna. Dessa två nya system kallas i projektsta-

diet för ISOFIX och DELTAFIX.

De båda nya systemen bygger på principen att redan när man köper sin bil skall

fastsättningsanordningarna för bilbarnstolen finnas fast monterade i bilen. Nya

kopplingar som skall passa något av de två nya systemen skall även de finnas

monterade på bilbarnstolen när man köper denna.

Syftet med föreliggande undersökning är att studera enkelheten vid monte-

ring/demontering, eventuell felmontering samt småbarnsföräldrars tankar, idéer

och bedömning av de två nya fastsättningssystemen och det vanliga systemet

med spännband och bilbälten.

Undersökningen har genomförts genom observationsstudier och intervjuer av46

småbarnsföräldrar. Försökspersonerna har dessutom fått fylla i enkätfrågor.

Resultatet visar att de två nya FIX-systemen minimerar felmontering och att det

vanliga systemet uppvisar en väldigt hög felmonteringsprocent. Småbarnsföräld-

rarna är också positivt inställda till de nya systemen och 89% av dem är villiga

att betala en ganska hög summa för att få de nya systemen inmonterade i sin bil.

Försökspersonerna rangordnar ISÖOFIX-systemet högst när det gäller enkelhet

vid användning. DELTAFIX-systemet rangordnas högst när det gäller säkerhets-

och stabilitetskänsla. Det vanliga systemet rangordnas lägst vid alla rangord-

ningsfrågor.
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II

SUMMARY

A great and common problem when using child restraints is misuse, i.e.

incorrect mounting. The normally very high safety effect is then drastically

reduced.

In order to handle these problems of incorrect mounting, AUTOLIV,

FOLKSAÄM, SAAB, VOLVO and VTT (the Swedish Road and Traffic Research

Institute) have developed two new fastening devices designed to minimize

incorrect mounting. In the project phase, these two new systems are called

ISOFIX and DELTAFIX.

The two new systems are based on the principle that the fastening elements for

child seats are already mounted in the car when delivered. New attachments

fitting one of the two new systems shall also be integrated in the child seat at

purchase.

The aim of the project is to study the simplicity of mounting/demounting,

possible misuse as well as views, ideas and assessments by parents of small

children concerning these three different fastening devices.

The study was carried out through observational studies and interviews of 46

parents of small children when they had tested the two new systems and the

ordinary system with fastening straps and seat belts. Furthermore, the subjects

had to fill in a questionnaire.

The result shows that the two new FIX systems minimize incorrect mounting

and that the usual system shows a very high percentage of misuse. Parents of

small children are also in favour of the new systems and 89% are willing to pay

a fairly large amount of money to have the systems mounted in their cars.

The subjects rank the ISOFIX system highest when it comes to simplicity of

use. The DELTAFIX system is ranked highest when it comes to safety and

stability. The ordinary system is ranked lowest in all questions concerning order

of preference.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Ett ständigt återkommande problem vid användning av bilbarnstolar är att de

monteras fast fel i bilen. Detta medför att bilbarnstolens höga skyddsverkan

drastiskt försämras och konsekvensen av detta blir att barnet inte får det höga

skydd som en rätt monterad bilbarnstol ger vid en krock.

För att komma tillrätta med dessa felmonteringsproblem har AUTOLIV,

FOLKSAM, SAAB, VOLVO och VTI tagit fram två olika nya fastsättnings-

system som skall minimera felmonteringarna. Dessa två nya system kallas i

projektstadiet för ISOFIX och DELTAFIX (se bilaga 1).

De båda nya systemen bygger på principen att redan när man köper sin bil skall

fastsättningsanordningarna för bilbarnstolen finnas fast monterade i bilen. Nya

kopplingar som skall passa dessa skall även finnas monterade på bilbarnstolen

när man köper denna. I en förlängning är det tänkt att alla bilar som säljs skall

ha något av dessa två nya system inmonterat i bilen redan från fabriken. Därige-

nom fås en enhetlig standard för att fästa fast bilbarnstolar i alla olika bilmär-

ken.

För att prova om de nya systemen förenklar handhavandet vid fastsättning och

losstagning av bilbarnstolar, samt att få insikt i vad småbarnsföräldrar tycker om

dessa, ställt mot det nu vanliga systemet med spännband och bilbältesanvänd-

ning, gavs tillfälle att genom TSVs uppdragspengar genomföra en studie vid

VTL

Mot denna bakgrund har VTI genomfört en studie som har haft till syfte att stu-

dera enkelhet vid montering/demontering, eventuell felmontering samt små-

barnsföräldrars tankar och idéer kring och bedömning av dessa tre olika fast-

sättningssystem.
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2

2 METOD OCH GENOMFÖRANDE

Målgrupp för undersökningen har varit föräldrar som använt bakåtvända bilbarn-

stolar inom de sista fem åren. Målgruppen är inte ett representativt urval av -

Sveriges befolkning då småbarnsföräldrarna inte slumpmässigt ombetts att vara

med i försöket utan blivit tillfrågade genom personliga kontakter. Ingen av för-

sökspersonerna visste innan de genomfört försöket vad de skulle testa. Ingen av

föräldrarna hade sett något av de nya systemen i verkligheten, dock hade en per-

son sett något skrivet om systemen i någon tidning. Om ett par skulle medverka

i försöket krävdes det av dem att de kom samtidigt för att inte den ena parten

skulle kunna förklara försökets uppläggning för den andre. Ingen person hade

hjälp av någon annan utan provade varje fastsättningssystem enskilt.

Innan någon av föräldrarna fick prova något av systemen fick de fylla i en sida

med bakgrundsfrågor i ett frågeformulär (se bilaga 2). Efter att försöksperso-

nerna hade fyllt i bakgrundsfrågorna fick de gå iväg tillsammans med en för-

söksledare som bad dem läsa igenom monteringsanvisningarna (se bilaga 1) som

medföljde varje system och hjälpte dem att komma igång med bilbarnstolsprov-

ningen. Försöksledaren förde protokoll över hur försökspersonerna klarade av

att montera och ta loss de tre olika stolarna (se bilaga 3).

De tre systemen fanns i tre bilar som stod uppställda i VTIs fordonshall. Bilarna

var uppställda så att de inte kunde ses från någon annan bil. Detta för att för-

sökspersonerna inte skulle få någon hjälp av att se hur någon annan förälder

använde sig av de andra systemen. Föräldrarna fick prova ett av systemen och

sedan fylla i ett svarskort med fasta svarsalternativ (se bilaga 4). Efter ett visst

antal frågor i svarskortet fick försökspersonen en uppmaning att stanna upp i

besvarandet (detta stod skrivet på svarskortet) för att få en intervjufråga av för-

söksledaren. Denna procedur, att besvara ett svarskort och intervjufrågor (se

bilaga 5) upprepades efter att försökspersonen hade provat varje system, sam-

manlagt tre gånger. När alla tre systemen hade besvarats fick försökspersonerna

besvara ytterligare ett frågeformulär där de fick rangordna de tre systemen i

olika avseenden (se bilaga 6). För att undvika att inlärningseffekter skulle

påverka resultatet fick försökspersonera börja provningen av de olika systemen

efter ett uppgjort schema (se bilaga 7). Hur försökspersonerna använde sig av de

nya systemen när de monterade fast och tog bort stolarna videofilmades också.

Sammanlagt fick 46 försökspersoner prova de tre olika systemen.
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3 RESULTAT

Resultatet presenteras i fem olika avsnitt där det första avsnittet handlar om hur

försökspersonerna besvarade bakgrundsfrågorna.

Det andra avsnittet behandlar hur de enligt försöksledaren klarade av de olika

systemen.

I det tredje avsnittet redovisas hur försökspersonerna besvarade de olika svars-

kortens fasta svarsalternativ.

Hur försökspersonerna besvarade olika intervjufrågor som de fick besvara sam-

tidigt som de fyllde i svarskortet visas i det fjärde avsnittet.

Sist redovisas hur försökspersonerna besvarade det sista frågeformuläret där de

fick rangordna de olika systemen.

3.1 Allmän beskrivning av försöksgruppen

I undersökningsgruppen ingick sammanlagt 46 försökspersoner, 23 män och 23

kvinnor. Åldersfördelningen framgår av figur 1.
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Figur 1 Åldersfördelning på försökspersonerna uppdelade på kön

Av de 46 försökspersonerna var det 91,3% som hade körkort (42 st). Av de fyra

(8,7%) som inte hade körkort var tre kvinnor och en man.

Figur 2 visar att försökspersonerna hade mellan ett och fyra barn. De flesta hade

ett eller två barn.
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Figur 2 Hur många barn hade försökspersonerna?
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Barnens åldrar varierade ifrån 1 år upp till 19 år. Åldersfördelningen framgår av

figur 3. Samtliga försökspersoner hade något eller några barn som är 5 år eller

yngre.
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Figur 3 Barnens åldersfördelning

För att i någon mån få ett mått på hur vana föräldrarna var att hantera bilbarn-

stolar ställdes en fråga om hur många bilbarnstolar de haft. Här räknades bara

bakåtvända bilbarnstolar in. Resultatet framgår av figur 4 och visar att flertalet

försökspersoner hade haft mer en än bilbarnstol, de flesta hade haft två eller tre

bilbarnstolar.
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Figur 4

--

Antal bilbarnstolar som varje försöksperson hade använt

3,2 Montering och demontering, försöksledarens bedömning

Hur försökspersonerna bedömdes klara av att montera (sätta fast) de tre bilbarn-

stolarna i framsätet framgår av figur 5. Resultatet visar att de största problemen

fanns för den traditionella stolen. Bara några enstaka försökspersoner missade

helt idén med FIX-systemen.
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Direkt Viss fundering Hjälp Klarar ej Fel montering

Montering av bilbarnstolarna

Hur försökspersonerna klarade av att demontera (ta loss) de tre bilbarnstolarna

framgår av figur 6. Här var problemen betydligt färre än vid monteringen efter-

som försökspersonerna nu hade lärt sig principerna genom att ha monterat stolen

innan de fick ta loss den.
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Demontering av bilbarnstolarna
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3.3 Egna bedömningar av respektive bilbarnstol

För att man rätt skall kunna montera en bilbarnstol bör instruktionen vara lätt att

förstå. Instruktionen tillsammans med fastsättningssystemets konstruktion bör bli

självinstruerande. För att ta reda på vad försökspersonerna tyckte om de tre

instruktionerna fick de besvara frågan "Tycker du att instruktionen som med-

följde stolen var lätt eller svår att förstå sig på?". Frågan hade fem fasta svars-

alternativ. Hur försökspersonerna besvarade frågan och vilka svarsalternativen

var framgår av figur 7. Man ser här att försökspersonerna är splittrade i sina be-

dömningar vad gäller det traditionella systemet. De nya systemen överväger åt

mycket lätt eller lätt och endast ett fåtal tyckte att FIX-systemens instruktioner

var svåra eller mycket svåra att förstå sig på.
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Figur 7 Bedömning av instruktionerna som medföljde de olika stolarna

En fråga som kan ställas när någon skall göra en instruktion är om instruktionen

skall ha sin tonvikt på hur man sätter fast eller på hur man skall ta loss bilbarn-

stolen. För att få klarhet i om instruktionen bör lägga sin tonvikt på hur stolen

skall sättas fast eller tas loss fick försökspersonerna besvara frågan "Hade Du

stor eller liten hjälp av instruktionen när Du skulle sätta fast eller ta loss sto-

len?". Frågan var uppdelad så att försökspersonen fick besvara hur stor hjälp

instruktionen gav när stolen skulle sättas fast och hur stor hjälp den gav när sto-

len skulle tas loss. Hur de två delfrågorna besvarades och vilka svarsalternativen

var framgår av figur 8 och figur 9.
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Resultatet visar att samtliga försökspersoner upplevde att de inte hade någon

hjälp av instruktionen när de skulle sätta fast den vanliga traditionella stolen men

mycket stor hjälp eller stor hjälp av instruktionen när de skulle sätta fast stolarna

med FIX-systemen. När de tre stolarna skulle tas bort upplevde huvuddelen av

försökspersonerna att de bara hade en liten hjälp eller ingen hjälp av instruktio-

nen. Detta resultat visar att tonvikten, när en instruktion skall tas fram, bör läg-

gas på hur bilbarnstolarna skall monteras eftersom det är då försökspersonerna

verkar behöva mest hjälp och handledning.

 
RR VANLIG E DELTAFIX RX ISOFIX __
 

%

100

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

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

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

   

  

Bl 68 ee ee ene ee ee ne nn e nn och n onan e = n n n - - - = e Fe n e n e e e n e n e e e n e e

A
Z

3
0
0

5
0
0
0
5

>Q
S
,

  

3
5
2

P
o

S

S
Ä
Z

0:
03

.
.
.
.     

D
& C
>
0
0

S
P

2

  

 

   
   

 

 
   
     

 

  f tt,- >-B
) >>> $   

 

BNES  
 

Mycket stor hjälp Stor hjälp Liten hjälp Ingen hjälp

Figur 8 Hade du stor eller liten hjälp av instruktionen när du skulle sätta fast

stolen?
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Mycket stor hjälp Stor hjälp Liten hjälp ingen hjälp

Figur 9 Hade du stor eller liten hjälp av instruktionen när du skulle ta loss

stolen?

En bilbarnstol bör för att vara användarvänlig vara lätt att få på plats. Fastsätt-

ningen av stolen får inte vara för svår eller kräva för många handgrepp. Frågan

"Tycker du att den bilbarnstol du nyss provade var lätt eller svår att få på

plats?" belyser vad försökspersonerna tyckte om varje stol. Frågans olika

svarsalternativ och hur de besvarades framgår av figur 10. Resultatet visar att

huvuddelen av försökspersonerna tyckte att stolarna med de nya FIX-systemen

var mycket lätta eller ganska lätta att få på plats. Dock tyckte några personer att

DELTAFIX-stolen var ganska svår att få på plats. Drygt hälften av försöksper-

sonerna tyckte att den vanliga stolen med spännband och bilbälte var lätt eller

mycket lätt att få på plats och ungefär 30% tyckte att den var ganska svår eller

mycket svår att få på plats.
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Figur 10 Tycker du att den bilbarnstol du nyss provade var lätt eller svår att få

på plats?

För att komma tillrätta med felmonteringen av bilbarnstolar bör stolarnas fast-

sättningsanordningar vara så enkla och lätta att förstå sig på att det blir helt

självklart för användarna hur bilbarnstolarna skall sättas fast. Detta gäller även

när stolen skall kopplas loss. Vad försökspersonerna tyckte om de tre fastsätt-

ningssystemen när det gällde självklarheten vid fastkoppling och losstagning

framgår av figur 11 och 12. Figuren visar att det är mer självklart hur de nya

FIX-systemen skall användas för att koppla fast bilbarnstolen. När det gäller

förståelsen för hur bilbarnstolen skall kopplas loss är alla systemen självklara.
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Figur 11 Hur självklar var stolen att koppla fast?
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Figur 12 Hur självklar var stolen att koppla loss?

En bilbarnstol bör även vara lätt att ta bort. Kopplingen får inte vara för inveck-

lad eller innehålla för många svåra moment och därigenom försvåra borttagandet

av stolen. Frågan "Tycker du att bilbarnstolen var lätt eller svår att ta bort?"
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speglar vad försökspersonerna tyckte om de olika systemen. Frågans olika

svarsalternativ och hur frågan besvarades framgår av figur 13. Nästan samtliga

försökspersoner upplevde att det var mycket lätt eller ganska lätt att ta bort sto-

larna. Endast ett fåtal upplevde någon svårighet när de skulle ta bort någon av

stolarna.
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Figur 13 Tycker du att bilbarnstolen var lätt eller svår att ta bort?

För att få en uppfattning om hur stabilt stolarna verkade fastsatta och vilket

system försökspersonerna tyckte satte fast bilbarnstolen mest stabilt i framsätet

på bilen ställdes frågan "Tycker du att stolen kändes stabil?". Figur 14 visar

frågans olika svarsalternativ och vilken stol som försökspersonerna tyckte kän-

des mest stabil i framsätet. Det nya DELTAFIX-systemet upplevdes som det

mest stabila systemet. ISOFIX-systemet upplevdes till största delen som ganska

stabilt. Försökspersonerna hade spridda uppfattningar om det vanliga systemet,

från mycket stabil till mycket ostabil.
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Figur 14 Tycker du att stolen kändes stabil?

Om dessa nya system skall få en stor spridning krävs det att småbarnsföräldrar

uppfattar fastsättningen av bilbarnstolen med de nya systemen som säker. Därför

ställdes frågan "Tycker du att fastsättningen av stolen kändes säker?". Hur frå-

gan besvarades och de olika svarsalternativen framgår av figur 15. Här upplevde

många av försökspersonerna det vanliga systemet som ganska säkert. De två nya

FIX-systemen upplevdes dock till största delen som mycket säkra eller ganska

säkra .
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Ganska säker Ganska osäker

Figur 15 Tycker du att fastsättningen av stolen kändes säker?

3.4 Hur besvarade försökspersonerna intervjufrågorna?

De kommentarer som kommer att redovisas nedan är sammanställningar från

samtliga kommentarer som försökspersonerna gett på varje intervjufråga. För-

sökspersonerna har fått samma fyra frågor till varje system (se bilaga 5). Frå-

gorna ställdes till försökspersonerna samtidigt som de besvarade svarskortet efter

att ha provat ett fastsättningssystem. När de olika frågorna ställdes, kan utläsas i

svarskortet (se bilaga 4). Försöksledaren ställde frågan och skrev ner svaret på

ett färdigt svarsformulär (se bilaga 5). Kommentarerna har sedan sammanställts

så att de kommentarer som liknar varandra har gjorts om till en något mer över-

gripande och sammanfattande kommentar. Detta för att göra försökspersonernas

kommentarer mer lättöverskådliga. Samtliga detaljerade kommentarer till varje

fråga om systemen redovisas i bilaga 8. De övergripande och sammanfattande

kommentarerna redovisas nedan.
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VÄNLIG

Tycker du att någonting vara speciellt lätt eller svårt när du skulle sätta stolen på

plats?

 

 

 

Svårt Lätt

- Hitta spännbandens fästpunkter i|- Vanliga enkla bilbältesfästen för-

bilens chassi enklar förståelsen för hur de ska

användas

- Spännbanden över huvud taget

  - Otydlig instruktion
 

ISÖOFIX

Tycker du att någonting var speciellt lätt eller svårt när du skulle sätta stolen på

plats?

 

Svårt Lätt

 

 

- Svårt att förstå var stolens fästen|- Lätt att "trä" på stolen då det bara

fanns och hur de skulle fällas ut var att trycka dit den

Lätt instruktion

Fästena fanns på plats

  Bara två fästpunkter
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DELTAFTX

Tycker du att någonting var speciellt lätt eller svårt när du skulle sätta stolen på

plats?

 
Svårt Lätt

 
Svårt att förstå hur man skulle fästa

de övre fästena

Svårt att förstå att man skulle vika

Smidigt att använda sig av samt lätt

att förstå sig på det undre fästet

Lätt och logisk konstruktion tack

 

upp stolen för att få i de övre fäs-| vare fasta fästen

tena

- Tydlig och bra instruktion

- Trögt att få ut de övre fästelemen-

ten - Få moment vid fastsättningen av

stolen

- Krånglig/svår instruktion

- Svårt att förstå sig på det undre

fästet samt att det krävs kraft för att

orka spänna det    
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VÄNLIG

Tycker du att någonting var speciellt lätt eller svårt när du skulle ta bort stolen?

 

 

 

Svårt Lätt

- Spännbandens demontering - Smidigt och lätt med bilbälteskopp-

lingar

- Svårt och bökigt att få upp spänn-

bandet mot föraren - Bara att knäppa loss

- Många moment

 - Dålig instruktion
 

ISOFTX

Tycker du att någonting var speciellt lätt eller svårt när du skulle ta bort stolen?

 

Svårt Lätt

 

 

- Svårt att komma åt och man fick tal- Bara ett moment, tryck ner två

i mycket när man skulle trycka ner| knappar och dra upp stolen

de röda knapparna

- Allt var väl förberett. Lättillgäng-

- Jobbigt att man måste både sträcka| liga låsanordningar som syntes väl

sig in och vrida ryggen samtidigt.| gjorde det lätt att förstå hur det

Långa fästpiggar gör det bökigt att! skulle gå till

få loss stolen
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DELTAFTX

Tycker du att någonting var speciellt lätt eller svårt när du skulle ta bort stolen?

 

Svårt Lätt

 

 

- Tung, otymplig och utrymmeskrä- |- Enkelt att få bort det främre fästet

vande stol som behövde vridas och så att stolen lossnade

vändas för att få ut den ur bilen

- Allt var självklart hur man skulle

- Trögt och svårt att få ur de bakre| göra

fästena då man var tvungen att lirka

loss stolen   
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VÄNLIG

Varför tycker du att stolen kändes stabil eller ostabil?

 

Ostabil Stabil

 

 

- Stolen gick att röra på

- Det var bara remmar som höll fast

stolen och de var svåra att dra åt.

Ett rullbälte kan ju inte dras åt   

ISOFTIX

Varför tycker du att stolen kändes stabil eller ostabil?

 

Ostabil Stabil

 

 

- Stolen satt bara i två fästen, borde|- Stolen gick inte att röra på

varit ett fäste fram också

- Fästena kändes hållbara då de var

- Stolen gick att röra på i sätet gjorda av stål och var fastsatta i bi-

len  

DELTAFIX

Varför tycker du att stolen kändes stabil eller ostabil?

 

Ostabil Stabil

 

 

- Det undre fästet gjorde att stolen

kändes stabilt fastsatt

- Stolen satt så ordentligt fast då den

inte gick att röra på

- Stolen är fäst i tre fästen som sitter

i stolens ytterkanter och fästena

sitter fast i chassit  
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VÄNLIG

Varför tycker du att stolen kändes säkert eller osäkert fastsatt?

 
Osäkert Säkert

 

 

- Man vet inte om stolen är rätt eller

fel monterad

- Stolen sitter inte fast utan rör sig hit

 och dit

- Man är van att använda sig av bil-

bälten och bilbälteslås. Dessutom

vet man ju att bilbälten håller vid

en krock

 

ISÖOFTX

Varför tycker du att stolen kändes säkert eller osäkert fastsatt?

 
Osäkert Säkert

 

 

- Stolen borde ha haft en fastsätt-

ningspunkt till då man inte litar på

att bara två fästpunkter räcker vid

en krock

- Stolen gick att vicka på och röra i

sidled

 
- Inget bilbälte som håller stolen

- Stolen kändes stabilt och ordentligt

fastsatt

- Man var säker på att stolen var rätt

monterad då man hörde ett "klick"

när låset tog

- Kraftiga, fast monterade järnfästen

som är en del av bilen
 

DELTAFIX

Varför tycker du att stolen kändes säkert eller osäkert fastsatt?

 
Osäkert Säkert

 

 

- Håller verkligen de två bakre fäs-

tena vid en krock? De verkar lite

tunna och kan kanske vridas ur sina

lägen

 

- Stolen kändes stabilt fastsatt och

gick inte att rubba på då den satt

fast på tre ställen

- Det undre fästet som gjorde att

stolen spändes fast ordentligt gjorde

att stolen kändes säkert fastsatt
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3.5 Försökspersonernas rangordning av de tre systemen

Efter att ha provat alla systemen fick försökspersonerna rangordna de tre syste-

men efter hur lätta de var att sätta på plats, hur självklara de var att koppla fast,

hur självklara de var att koppla loss, hur lätta de var att ta bort, hur stabilt de

verkade fastsatta och hur säkra de verkade vara. Respondenterna ombads att an-

vända en etta för det system som de rangordnade högst i varje rangordningsfråga

och en trea för det system som de rangordnade lägst. Det system som de rang-

ordnade som nummer två använde de givetvis en tvåa till. Kunde försöksperso-

nerna inte skilja på rangordningen mellan två system tilläts de rangordna syste-

men lika. Om någon inte märkte någon skillnad mellan de olika systemen

ombads försökspersonen att kryssa i rutan "Ingen skillnad märktes mellan sto-

larna".

Sist i rangordningsformuläret ställdes två frågor om försökspersonerna tyckte att

något av de två nya systemen var så mycket bättre än det gamla systemet, att de

kunde tänka sig att byta och vad de då kunde vara villiga att betala för att få

något av de nya systemen inmonterat i sin bil. Exakt hur rangordningsformuläret

ser ut visas i bilaga 6.

Rangordningen och hur många som kunde tänka sig att byta system och vad de

då kunde tänkas vara villiga att betala för det nya systemet redovisas nedan.
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Stolarnas rangordning

Hur lätta var stolarna att sätta på plats?

Medelvärde

1) ISOFIX (1,1)

2) DELTAFIX (1,9)

3) VÄNLIG (2,9)

Hur självklara var stolarna att koppla fast?

1) ISOFIX (1,1)

2) DELTAFIX (1,8)

3) VAÄNLIG (2,8)

Hur självklara var stolarna att koppla loss?

1) ISOFIX (1,2)

2) DELTAFIX (1,8)

3) VANLIG (2,4)

Hur lätta var stolarna att ta bort?

1) ISOFIX (1,2)

2) DELTAFIX (1,8)

3) VAÄNLIG (2,6)

Hur stabilt verkade stolarna fastsatta?

1) DELTAFIX (1,0)

2) ISOFIX (2,1)

3) VAÄNLIG (2,8)

Vilket system verkade säkrast?

1] DELTAFIX (1,2)

2) ISOFIX (2,0)

3) VAÄNLIG (2,6)
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Hur många av försökspersonerna som tyckte att något av de nya systemen var så

mycket bättre än det system som de var vana vid sen tidigare, att de kunde tänka

sig att byta system mot en viss kostnad, framgår av figur 16.
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Figur 16 Hur många av försökspersonerna kunde tänka sig att mot en viss

kostnad byta system?
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Av de som var villiga att byta system mot en viss kostnad, vad kunde de då

tänka sig att betala för att få det nya systemet inmonterat i sin bil? Vad försöks-

personerna var villiga att betala framgår av figur 17.
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Figur 17 Vad var försökspersonerna villiga att betala för att få det nya syste-

met inmonterat i sin bil?
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4 DISKUSSION

4.1 Metoddiskussion

En viktig sak vad gäller grupper i olika undersökningar gäller dess representa-

tivitet (Kerlinger 1973), dvs kan resultaten generaliseras till den population ur

vilket urvalet är draget. Den undersökningsgrupp som medverkat i denna under-

sökning är inte ett slumpmässigt urval av alla småbarnsföräldrar i Sverige.

Undersökningen har aldrig haft som syfte att vara en storskalig experimentell

studie som skall uppfylla alla krav på representativitet. Undersökningen har mer

försökt spegla föräldrars tankar, idéer och bedömningar om tre olika system för

att fästa en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet på en personbil. Om undersök-

ningen hade strävat efter att bli helt statistiskt generaliserbar, hade den fått göras

mer ytlig, dvs antalet intervjufrågor hade fått minimeras eller strykas helt och

antalet försökspersoner hade fått utökas kraftigt. Försökspersonerna skulle också

slumpmässigt ha valts ut för att deltaga i försöket. Försökspersonerna hade

dessutom inte kunnat prova och jämföra de tre systemen mot varandra då de två

nya systemen bara finns i ett exemplar vardera och organisationen kring försöket

skulle ha svällt betydligt om bilarna med de två nya systemen i skulle ha fraktats

runt i Sverige för att få en rikstäckande provning eller om försökspersoner

boende långt bort från VTI ombetts komma och prova de tre systemen i

Linköping.

Försökspersonerna fick innan de började att montera någon bilbarnstol en upp-

maning att läsa igenom instruktionen om hur stolen skulle fästas i bilens fram-

säte. Tankegången här var att eftersom det alltid skall medfölja en instruktion

till varje stol som säljs borde försökspersonerna få en instruktion till varje bil-

barnstol som de provade. Det hade dock varit intressant att se hur försöksperso-

nerna hade klarat av att hantera de tre systemen utan att först haft tillgång till

någon instruktion alls. Skall en liknande studie genomföras igen bör det övervä-

gas om inte försökspersonerna skall börja att försöka montera bilbarnstolarna

utan hjälp av någon instruktion. Systemen skulle då ännu mer få visa hur mycket

och i vilken grad de är självinstruerande.

Denna undersökning har hela tiden strävat efter att försöka "gå på djupet" och

kvalitativt (Patton 1988) få en känsla för vad försökspersonerna tycker och tän-

ker om de tre olika systemen. Metoden som har använts har varit av illustrativ

karaktär (Patel 1987). En illustrativ metods utgångspunkt är att göra beskriv-
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ningar utifrån den faktiska strukturen och innehållet i människors uttalanden

eller i registreringar från observationer. Denna undersökning har gjort beskriv-

ningar av försökspersonernas tankar om de tre systemen genom intervjuer och

hur försökspersonerna klarade av att använda sig av systemen genom observa-

tioner av försöksledare och videofilmning. Detta för att tillverkarna av de nya

FIX-systemen skall kunna använda sig av resultatet i sitt fortsatta utvecklings-

arbete.

Försökspersonernas tankar och idéer bör kunna överföras på övriga Sveriges

småbarnsföräldrar och de rådata som undersökningen gett borde, även om de

inte är statistiskt generaliserbara på alla Sveriges småbarnsföräldrar, kunna ge en

antydan om vad en stor experimentell undersöknings resultat skulle bli. För att

förenkla för läsaren, trots att antalet försökspersoner är i minsta laget för att

använda sig av procent, har procentsatser använts i stället för att ange hur många

personer av undersökningsgruppen som gjorde vad eller kryssade i någon ruta i

frågeformuläret.

4.2 Resultatdiskussion

Att det är svårt att fästa en vanlig bilbarnstol i framsätet på en personbil framgår

klart och tydligt av försöksledarnas anteckningar om varje försöksperson. För-

söksledarna antecknade om försökspersonen klarade av att montera fast stolen

direkt, med en viss fundering, om de bad om hjälp eller om de monterade fast

bilbarnstolen fel. Hela 63% av försöksgruppen monterade den vanliga stolen fel

eller bad om hjälp eller klarade inte av att montera fast stolen. Att det förhåller

sig tvärtom med de två nya systemen framgår också tydligt. 87,0% av under-

sökningsgruppen klarade av att montera fast DELTAFIX- och ISOFIX-stolen

direkt eller med en viss fundering.

Att ta loss de olika stolarna som var fastsatta med de tre systemen verkade inte

vara något problem då 97,8% av försökspersonerna direkt förstod hur stolarna

skulle kopplas loss.

Det intressanta med ovanstående resultat är att det var en så hög felprocent på

det vanliga systemet som alla försökspersoner tidigare hade använt sig av och en

så låg felprocent på de två nya systemen som ingen av försökspersonerna hade

sett eller någonsin använt sig av. Troligtvis skulle alla försökspersoner klara av
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de nya systemen direkt om de fick göra om försöket en gång till. Detta resultat

visar klart och tydligt hur lätta och självinstruerande de två nya systemen är från

användarsynpunkt. Resultatet pekar också på, då det finns en viss felprocent

även med de nya systemen, hur viktigt det är att de nya FIX-systemen utvecklas

vidare så att de blir ännu mer lättanvända och fås till en standard som alla bil-

tillverkare använder sig av.

Att det vanliga fastsättningssystemet med spännband och bilbälte uppvisade en

så katastrofalt hög felprocent kan bero på att 100% av försökspersonerna upp-

levde att de inte hade någon hjälp av instruktionen när de skulle montera fast

bilbarnstolen. Den instruktion som försökspersonerna fick använda sig av är

dock inte sämre än de flesta instruktioner som finns för de flesta bilbarnstolar

ute på marknaden. Detta resultat visar hur viktigt det är, för att minimera fel-

monteringar av bilbarnstolar, att lägga ner stor möda på att göra en instruktion

som bra och lättfattligt visar hur bilbarnstolen skall fästas i bilen.

Rangordningen av de olika stolarna visar på ett intressant resultat. ISOFIX-

systemet eller DELTAFIX-systemet rangordnas alltid som etta eller tvåa. Det

vanliga "gamla" systemet rangordnas alltid som nummer tre på samtliga frågor.

ISOFIX-systemet rangordnas av försökspersonerna högst vad gäller enkelhet vid

användning, dvs hur lätta stolarna var att sätta på plats, hur självklara stolarna

var att koppla fast och loss samt hur lätta stolarna var att ta bort. DELTAFIX-

systemet däremot rangordnas högre än ISOFIX-systemet när det gäller stabilitet

och säkerhet. Troligtvis beror detta resultat på DELTAFIX-systemets tredje

fästpunkt som gör att stolen kan spännas fast på ett stabilare sätt än med

ISOFIX-systemets två fästpunkter. En slutsats som kan dras av detta är att man

borde använda sig av försökspersonernas tankar kring ISOFIX-systemets enkel-

het och deras tankar kring DELTAFIX-systemets stabilitets- och säkerhetskänsla

för att få fram ett optimalt system som tilltalar konsumenterna. Det är ju just

dessa konsumenter som i en framtid skall betala för att få dessa system inmonte-

rade i sina bilar.

Glädjande är också att så många människor (89%) tyckte att något av dessa två

nya system var så mycket bättre att de, mot en viss kostnad, ville byta system.

Föräldrarna var också villiga att betala ganska mycket pengar för att få dessa

nya system inmonterade i sina bilar. Huvuddelen av föräldrarna (68,4%) var

villiga att betala 500-700 kr för de nya systemen.
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5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING

Då dessa nya systemtyper i en förlängning är tänkta att bli en Europastandard

borde en större studie genomföras i flera europeiska länder så att olika länders

resultat kan ställas emot varandra. Genom att göra lika undersökningar i olika

länder kan det kontrolleras om andra länders småbarnsföräldrar prioriterar

samma saker som svenska småbarnsföräldrar. Att få veta vad andra länders för-

äldrar prioriterar bör underlätta för en svensk utveckling och marknadsföring av

FIX-systemen.

Denna svenska undersökningsmodell bör kunna ligga som grund för en hel-

europeisk studie eftersom undersökningsmodellen visat sig vara enkel och

fungera bra. Den enda modifiering som skulle behöva göras är att översätta det

svenska frågeformuläret till andra länders språk.
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Bilaga 1

Sid 1 (3)

Monteringsanvisning: ISOFIX
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Bilaga 1

sid 2 (3)

Monteringsanvisning: DELTAFTX
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Bilaga 1

Sid 3 (3)

Monteringsanvisning: VÄNLIG
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Bilaga 2

Frågor före det att försökspersonerna har monterat någon bilbarnstol

Kön?

|:] Man D Kvinna

Ålder? ...........................

Har Du bilkörkort?

[J] Ja [_] Nej

Hur många barn har Du? .............. st

Barnens ålder? ...i... vv vev vek k kk k kW kk kk kk k kk k kk kk k kk k kn kk k k kn k kk n kn

Hur många bilbarnstolar har Du haft? ............... st

Hur ofta brukar/brukade Du sätta fast eller ta loss bilbarnstolen?

[_] Mycket ofta

[] Ofta

[] Sällan

[] Aldrig

Vilken är den senaste typen av stol som Du har använt?

Tack! Resten fyller vi i.
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Bilaga 3

Försöksledarens protokoll

Montering Demontering

vanuic 1 Direkt [] Direkt

[_] Viss fundering [] viss fundering

[_] Hjälp [] Hjälp

[_] Klarar ej [] Klarar ej

[] Felaktig montering

ISOFK [T Direkt [] Direkt

[_] Viss fundering [] viss fundering

[_] Hjälp [] Hjälp

[_] Klarar ej [] Klarar 3

[_] Felatig montering

DELTAFTX [] Direkt [_] Direkt

Viss fundering [] viss fundering

2 Hjälp J Hjälp

[_] Klarar ej [_] Klarar ej

[] Felaktig montering

Kommentarer VÄNLIG: .................v.v v. vev vek kk WWW kk k kk k kk kk kk kk kk n kk n kk kn kk k kn

Kommentarer ISÖOFIX: ,...... ...... ..... v.. iv vev ekv k kk kk kk kk kk k kk kk kk hk n kk kk n kn kk n kk kn

Kommentarer DELTAFIX: .....................v.v. vev ee ek kk kk kk kk k kk k kk kk k kk k kn k n k nn k e

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

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

.................................................................................................
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Bilaga 4

Sid 1 (6)

SVARSKORT, VÄNLIG STOL

Tycker Du att instruktionen som följde med stolen var lätt eller svår att förstå?

[_] Mycket lätt att förstå

[_] Lätt att förstå

[(] Varken lätt eller svår att förstå

( Svår att förstå

[(] Mycket svår att förstå

Hade Du stor eller liten hjälp av instruktionen när Du skulle sätta fast eller ta

loss stolen?

Sätta fast: Ta loss

[_] Mycket stor hjälp [_] Mycket stor hjälp

[] Stor hjälp [] Stor hjälp

[] Liten hjälp [] Liten hjälp

[] Ingen hjälp [(] Ingen hjälp

Tycker Du att den bilbarnstol Du nyss provade var lätt eller svår att få på

[_] Mycket lätt att få på plats

[] Ganska lätt att få på plats

[] Varken lätt eller svår att få på plats

[1 Ganska svår att få på plats

[_] Mycket svår att få på plats

Hur självklart tycker Du det kändes att koppla fast stolen?

[] Helt självklart

Ganska självklart

Inte alls självklart

Stanna här! Du ska nu få en fråga.
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Bilaga 4

Sid 2 (6)

Hur självklart tycker Du att det kändes att koppla loss stolen?

[] Hett självklart

[_] Ganska självklart

[] Inte alls självklart

Tycker Du att bilbarnstolen var lätt eller svår att ta bort?

[] Mycket lätt att ta bort

[] Ganska lätt att ta bort

[:| Varken lätt eller svår att ta bort

[_] Ganska svår att ta bort

[_] Mycket svår att ta bort

Stanna här! Du ska nu få en fråga.

Tycker Du att stolen kändes stabil?

[_] Mycket stabil

[J Ganska stabil

D Varken stabil eller ostabil

[T] Ganska ostabil

[_] Mycket ostabil

Stanna här! Du ska nu få en fråga.

Tycker Du att fastsättningen av stolen kändes säker?

[_] Mycket säker

[_] Ganska säker

[:| Varken säker eller osäker

D Ganska osäker

[(] Mycket osäker

Du ska nu få en fråga.
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Bilaga 4

Sid 3 (6)

SVARSKORT, DELTAFIX-STOLEN

Tycker Du att instruktionen som följde med stolen var lätt eller svår att förstå?

[_] Mycket lätt att förstå

[] Lätt att förstå

( Varken lätt eller svår att förstå

[J Svår att förstå

[_] Mycket svår att förstå

Hade Du stor eller liten hjälp av instruktionen när Du skulle sätta fast eller ta

loss stolen?

Sätta fast: Ta loss

[_] Mycket stor hjälp [_] Mycket stor hjälp
[] Stor hjälp [] Stor hjälp
[] Liten hjälp [_] Liten hjälp
[_] Ingen hjälp [] Ingen hjälp

Tycker Du att den bilbarnstol Du nyss provade var lätt eller svår att få på
plats?

[_] Mycket lätt att få på plats
[J Ganska lätt att få på plats
[] Varken lätt eller svår att få på plats
[] Ganska svår att få på plats
[_] Mycket svår att få på plats

Hur självklart tycker Du det kändes att koppla fast stolen?

[] Helt självklart
Ganska självklart
Inte alls självklart

Stanna här! Du ska nu få en fråga.
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Bilaga 4

Sid 4 (6)

Hur självklart tycker Du att det kändes att koppla loss stolen?

[] Helt självklart

[_] Ganska självklart

[] inte alls självklart

Tycker Du att bilbarnstolen var lätt eller svår att ta bort?

[_] Mycket lätt att ta bort

[_] Ganska lätt att ta bort

(] Varken lätt eller svår att ta bort

(_ Ganska svår att ta bort

[_] Mycket svår att ta bort

Stanna här! Du ska nu få en fråga.

Tycker Du att stolen kändes stabil?

[_] Mycket stabil

[] Ganska stabil

[] Varken stabil eller ostabil

D Ganska ostabil

[(] Mycket ostabil

Stanna här! Du ska nu få en fråga.

Tycker Du att fastsättningen av stolen kändes säker?

[_] Mycket säker

(_ Ganska säker

(] Varken säker eller osäker

(] Ganska osäker

[(] Mycket osäker

Du ska nu få en fråga.
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Bilaga 4

Sid 5 (6)

SVARSKORT, ISOFIX-STOLEN

Tycker Du att instruktionen som följde med stolen var lätt eller svår att förstå?

[] Mycket lätt att förstå

(_ Lätt att förstå

( Varken lätt eller svår att förstå

[_] Svår att förstå

[_] Mycket svår att förstå

Hade Du stor eller liten hjälp av instruktionen när Du skulle sätta fast eller ta

loss stolen?

Sätta fast: Ta loss

[_] Mycket stor hjälp [_] Mycket stor hjälp

[] Stor hjälp [_] Stor hjälp

[_] Liten hjälp [] Liten hjälp

(_ Ingen hjälp [_] Ingen hjälp

Tycker Du att den bilbarnstol Du nyss provade var lätt eller svår att få på
plats?

[_] Mycket lätt att få på plats

[1 Ganska lätt att få på plats

[] Varken lätt eller svår att få på plats

[1 Ganska svår att få på plats

[_] Mycket svår att få på plats

Hur självklart tycker Du det kändes att koppla fast stolen?

[_] Helt självklart

Ganska självklart

Inte alls självklart

Stanna här! Du ska nu få en fråga.
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Bilaga 4

Sid 6(6)

Hur självklart tycker Du att det kändes att koppla loss stolen?

[] Helt självklart

Ganska självklart

[1 inte alls självklart

Tycker Du att bilbarnstolen var lätt eller svår att ta bort?

[] Mycket lätt att ta bort

[] Ganska lätt att ta bort

(] Varken lätt eller svår att ta bort

D Ganska svår att ta bort

[] Mycket svår att ta bort

Stanna här! Du ska nu få en fråga.

Tycker Du att stolen kändes stabil?

[] Mycket stabil

(_ Ganska stabil

(_ Varken stabil eller ostabil

[(] Ganska ostabil

[_] Mycket ostabil

Stanna här! Du ska nu få en fråga.

Tycker Du att fastsättningen av stolen kändes säker?

[_] Mycket säker

(_ Ganska säker

D Varken säker eller osäker

D Ganska osäker

[] Mycket osäker

Du ska nu få en fråga.
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Bilaga 5

Sid 1 (2)

Försöksledarens intervjuformulär

Tycker Du att någonting var speciellt lätt eller svårt när Du skulle sätta stolen

på plats? Motivera!

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

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

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

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

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

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

Tycker Du att något var speciellt lätt eller svårt när Du skulle ta bort stolen?

Motivera!

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

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

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Bilaga 5

sid 2 (2)

Varför tycker Du att stolen kändes stabil eller ostabil? Motivera!

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

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

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

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

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

0 0 0 0 0 0 e e o o o e e e e o 0 o e 0 e e o 0 o 0 e o o 0 e 0 0 0 0 e 0 e o o 0 0 0 0 0 0 e e 0 o e o 0 0 o o 0 o e 0 e 0 0 e 0 o 0 o 0 0 e o o o e o 0 e o e o e o o e 0 o o e o e e o o o e o

VTI MEDDELANDE 688



Bilaga 6

Sid 1 (2)

Rangordningsformulär

Rangordna de tre stolarna efter hur lätta de var att sätta på plats. Sätt en etta

för den stol som var lättast att sätta på plats och en trea för den stol som var

minst lätt att sätta på plats. Märkte Du ingen skillnad mellan stolarna, kryssa då

för: Ingen skillnad märktes mellan stolarna.

.......... Deltafix

.......... Isofix

.......... Den vanliga stolen

[_] Ingen skillnad märktes mellan stolarna

Rangordna de tre stolarna efter hur självklara de var att koppla fast. Sätt en

etta för den stol som var mest självklar hur den skulle kopplas fast opch en trea

för den stol som var minst självklar hur den skulle kopplas fast. Märkte Du

ingen skillnad mellan stolarna kryssa då för: Ingen skillnad märktes mellan sto-

larna.

.......... Deltafix

.......... Isofix

.......... Den vanliga stolen

[(] Ingen skillnad märktes mellan stolarna

Rangordna de tre stolarna efter hur självklara de var att koppla loss. Sätt en

etta för den stol som var mest självklar hur den skulle kopplas loss och en trea

för den stol som var minst självklar hur den skulle kopplas loss. Märkte Du

ingen skillnad mellan stolarna kryssa då för: Ingen skillnad märktes mellan sto-

larna.

.......... Deltafix

.......... Isofix

.......... Den vanliga stolen

[_] Ingen skillnad märktes mellan stolarna

Rangordna de tre stolarna efter hur lätta de var att ta bort. Sätt en etta för den

stol som var lättast att ta bort och en trea för den stol som var minst lätt att ta

bort. Märkte Du inten skillnad mellan stolarna, kryssa då för: Ingen skillnad

märktes mellan stolarna.

.......... Deltafix

.......... Isofix

.......... Den vanliga stolen

[] Ingen skillnad märktes mellan stolarna
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Bilaga 6

Sid 2 (2)

Rangordna de tre stolarna efter hur stabilt de verkade fastsatta. Sätt en etta för

den stol som verkade mest stabilt fastsatt och en trea för den stol som verkade

minst stabilt fastsatt. Märkte Du ingen skillnad mellan stolarna, kryssa då för:

Ingen skillnad märktes mellan stolarna.

.......... Deltafix

.......... Isofix

.......... Den vanliga stolen

[_] Ingen skillnad märktes mellan stolarna

Rangordna de tre fastsättningssystemen efter hur säkra Du tycker att de ver-

kar. Sätt en etta för det system som Du tycker verkar mest säkert och en trea

för det system som Du tycker verkar vara minst säkert. Märkte Du ingen skill-

nad mellan stolarna, kryssa då för: Ingen skillnad märktes mellan stolarna.

.......... Deltafix

.......... Isofix

.......... Den vanliga stolen

[_] Ingen skillnad märktes mellan stolarna

Tycker Du att något av de nya systemen är så mycket bättre än det system Du är

van vid sedan tidigare, att Du kan tänka Dig att byta system mot en viss kost-

nad?

[] Ja [_] Nej

Om ja, vad kan Du vara villig att betala för att få det nya systemet inmonterat i

Din bil? (Ange högsta tänkbara belopp)

100 kr

200 kr

300 kr

400 kr

500 kr

600kr

700 kr och uppåt0
0
0
0
0
0
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Bilaga 7

 

0

1

2

3

4

D

6

7

8

9
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Bilaga 8

Sid 1 (16)

KOMMENTARER (Siffran inom parentes visar hur många som svarade lika)

VÄNLIG

Tycker Du att någonting var speciellt lätt eller svårt när du skulle sätta stolen på

plats?

 

Svårt Lätt

 

 

- Svårt att veta var spännbanden - Inga spröt i bilen underlättade

skulle fästas i bilen (19)

- Enkelt att få in stolen i bilen

- Svårt att veta om man spänt fäst-

banden ordentligt - "Noga utmärkt hur stolen skulle sitta

i bilen

- Svårt att veta att spännbanden

skulle dras fast på bägge sidor - Bra anvisningar

- Bökigt att spänna remmarna (2) - Självklart hur man ska fästa stolen

- Otydlig instruktion om hur stolen |- Inga verktyg krävdes för fastsätt-

skulle sitta i framsätet samt fästas ningen av stolen

(13)

- Vanliga hederliga bilbältesfästen

- Svårt att dra fast stolen ordentligt förenklar förståelsen (6)

(3)

- Svårt att få in stolen i bilen

- Bökigt med fastsättningen (4)

- Bökigt tack vare att man fick krypa

runt så mycket

- Svårt att förstå att det var det van-

liga bilbältet som skulle användas

- Svårt att koppla fast spännbanden

(3)

- Svårt att förstå hur det vanliga bil-

bältet skulle fästas i stolen (3)

- Svårt att förstå att det är två spänn-

band som ska dras fast (3)

- Svårt att komma åt det "inre"

spännbandet (2)    
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Bilaga 8

Sid 2 (16)

ISOFTX

Tycker Du att någonting var speciellt lätt eller svårt när Du skulle sätta stolen på

plats?

 

 

 

Svårt Lätt

- -Att hitta "piggarna" - Bara två fixpunkter (4)

- Tunga stol - Lätt att trä på stolen (7)

- Svårt att hitta stolens fästen i fram- |- Klickade när den satte sig fast

stolen (4)

- Enkel konstruktion (3)

- Lite krångligt att få fram stolens

fästen ur framstolen - -Allt självklart

- Svårt att förstå att stolens fästen - Lätt att förstå hur stolen skulle fäs-

skulle fällas fram (2) tas (2)

- Svårt att förstå var stolens fästpin- |- Bara att trycka dit stolen (7)

nar fanns (4)

- Klicket bra (3)

- Snillrikt

- Lätt att få fram fästena (4)

- Enkelt (5)

- Bara ett moment (3)

- Alla fästen fanns på plats (2)

- Bara ett sätt att göra det på

- Bara två moment

- Inget som kändes komplicerat

- Bara att fälla ut piggarna och trä på

stolen

- Lätt instruktion

- Självklart
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Bilaga 8

Sid 3 (16)

DELTAFTIX

Tycker Du att någonting var speciellt lätt eller vårt när Du skulle sätta stolen på

plats?

 
Svårt Lätt

 

 

- Svårt att förstå att man skulle vika

upp stolen för att få fästena på plats

(10)

- -Att ta ur och i stolen

- Trögt/svårt att få ut fästelementen

(4)

- Svårt att förstå hur de övre fästena

skulle fästas (6)

- Svårt att se om de övre fästena är

riktigt fastsatta

- Man måste sätta dit stolen i rätt

ordning

- Knöligt att få ner de övre fästena

- Svårt att förstå att de övre fästena

skulle fällas ut (4)

- Svår instruktion

- Stolens piggar var för korta,

"hoppade ur" fästhålen

- Det krävdes två händer för att

spänna fast det nedre fästet

- Svårt att fälla ner det undre fästet

(2)

- Svårt att lyfta upp stolen för att få i

fästena

- Krånglig instruktion (2)

- Trångt att få dit stolen
 

Lätt för att det var fasta fästen

Bara två moment

Lätt konstruktion att förstå sig på

(2)

Lätt för att det fanns bara ett sätt att

göra det på

Det nedre spännet var lätt att sätta

dit (6)

Smidigt nedre fäste

Det nedre spännet var lätt att förstå

Hur man skulle sätta fast stolen var

logiskt

Tydlig instruktion

Lätt att fälla upp stolen så att fäst-

anordningarna låser

Logiskt hur man skulle sätta fast

stolen

Bra instruktion

Behändigt system
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Bilaga 8

Sid 4 (16)

 

Svårt Lätt

 

 

- Rädd att sticka hål på stolklädseln

- Svårt att förstå sig på det undre

fästet (2)

- Svårt att få i stolens övre fästen i

bilstolens fästen (hålen)

- Trodde att stolens fästanordning var

krokar. Detta gjorde mig konfunde-

rad

- Man behöver en viss kraft för att

spänna det nedre fästet (2)   
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VAÄNLIG

Tycker Du att någonting var speciellt lätt eller svårt när Du skulle ta bort stolen?

 
Svårt Lätt

 

 

- Svårt att nå övre fästbandet mot bil- |- Bara tre saker som skulle tas bort

föraren (2)

- Smidigt att lossa spännbanden och

- Många moment bilbältet. Bara att trycka till på

"vanliga" bilbälteskopplingar (7)

- Dålig instruktion

- Man vet hur bilbälteskopplingar

- Små öglor på fästbanden. Svårt att fungerar (2)

få igenom bälteskopplingen (2)

- Uppenbart hur man skulle göra

- Bökigt att få bort stolen

- Bara att knäppa loss (5)

- Tung stol

- Man känner igen bilbälteskoppling-

- Bökigt att få bort spännbanden (7) ar

- Krävs ett visst handlag för att få - Smidig stol att lyfta ur

bort stolen

- Man är van att använda sig av bil-

- Svårt att montera bort spännbanden bälteskopplingar

- Jobbigt med fästbanden (2) - Lätt med bilbältesknäppning

- Bökigt att få upp spännbandet mot

föraren
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Tycker Du att någonting var speciellt lätt eller svårt när Du skulle ta bort stolen?

 

Svårt Lätt

 

 

- Svårt att komma åt "press"-knap- |- Bara två knappar att trycka på (13)

parna

- Bara ett moment, två knappar att

- Man fick ta i mycket när man trycka på

skulle trycka ner de röda knapparna

- Bara att trycka på två knappar och

- Långa piggar gjorde att man fick dra upp stolen (6)

slita ganska mycket

- Allt är så väl förberett

- Bökigt att få ut stolen ur bilen då

fäströren är så långa - Allting var givet hur man skulle

göra

- Stolen är tung

- Inga bälten, bara ett ingrepp med

- "Hårda" knappar att trycka på två tryck

- Beskrivningen visade inte att man |- Enkla handgrepp

skulle trycka på de röda knapparna

- Enkel och smidig fastlåsning

- Krångligt att man måste både

sträcka sig och vrida ryggen sam- |- Bra att det stod press på de båda

tidigt knapparna

- Bökigt att få ur stolen ur bilen - Lätt att förstå hur det skulle gå till

- Hade jag inte förstått att press bety- |- Bara att trycka där det stod press

der tryck, hade jag försökt dra upp

de röda spakarna i stället - Väldigt enkelt att förstå hur man

skulle göra

- Bara knäppa loss

- Lättillgängliga låsanordningar

  - Låsanordningarna syntes väl (2)
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Svårt Lätt

 

 

- Lätta knappar att trycka ner, inget

kärvande

- Lätt och smidigt att bara behöva

trycka loss spännhakarna

 - Inget krypande under stolen
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DELTAFTX

Tycker Du att någonting var speciellt lätt eller svårt när Du skulle ta bort stolen?

 

 

 

Svårt Lätt

- Stolen var tvungen att vridas, på- |- Man behöver inte sträcka sig så

frestande för ryggen långt in i bilen

- -Att få ur stolen ur bilen (2) - Enkelt att få bort det främre fästet

och se att det var öppet

- Svårt att få loss de övre fästena då

stolen behövde vridas och vändas |- Allt var glasklart hur man skulle

göra

- Bökigt att få ur stolen ur bilen (2)

- Bra och bred spak till det främre

- Trögt och svårt att få ur de två fästet

bakre fästena

- Bara ett handtag att vicka upp (2)

- Lite svårt att få ur det ena fästet

- Ett lås förenklar hela proceduren

- Svårt att förstå hur man skulle lossa

de två fästena - Enkelt att få upp det främre fästet

(Ö)

- Stolen var tung

- Inga remmar gjorde det enkelt att få

- Svårt att få bort de två bakre fäs- bort stolen

tena

- Bara att slå till på det främre fästet,

- Stolen var utrymmeskrävande så lossnade stolen

- Stolen var otymplig att få ut - Tydlig instruktion

- Främre fästet var svårt att haka ur |- Lätt att lossa stolens fästen

- Lite knöligt med de bakre fästena |- Lätt att haka ur stolen

då man var tvungen att lirka lite

grand - Självklart hur man skulle göra (2)

- Enkelt

  - Främre fästpunkten var bra
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VÄNLIG

Varför tycker Du att stolen kändes stabil eller ostabil?

 
Ostabil Stabil

 

Stolen gick att rucka/vrida på (6)

Inget stöd från golvet

Stolen gungade i sätet (2)

Stolen gick att röra på utan att man

behövde ta i så mycket

Bara remmar som höll stolen (3)

Stolen känns löst fastsatt

Att använda sig av det vanliga bil-

bältet gjorde att stolen kändes

ostabil

Det var väldigt svårt att spänna fast

stolen hårt

Man kan inte spänna fast stolen till-

räckligt hårt (2)

Svårt att dra åt remmarna tillräck-

ligt hårt (3)

Rullbälte som följer med stolen

framåt

Den står bara på stolens framkant

där det är mjuk stoppning (4)

Bilbältet gick inte att dra åt

Stolen gick att skjutsa fram och

tillbaka och bältena stoppade inte

stolen utan stolsväggarna och in-

strumentbrädan

Stolen vilar bara mot den ordinarie

bilstolen
 

Medarna gjorde att stolen kändes

stabilt fastsatt

Två spännband gjorde att stolen

kändes stabil (2)

Att man använde sig av bilbälten

Ingenting som håller stolen riktigt

fast

Man kan dra åt stolen hårt tack vare

spännbanden (3)

Stolen verkar rejäl

Stabil ram runt stolen

När man får den på plats

Går inte att röra på så mycket
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ISOFTX

Varför tycker Du att stolen kändes stabil eller ostabil?

 

 

 

Ostabil Stabil

- Saknar en fästpunkt fram (5) - Stolen gick bara att rucka på i sid-

led

- Inget som fäste mot instrument-

panelen - Fastsättningen kändes hållbar

- Saknade något att spänna fast stolen |- Stolen satt på plats när man hade

i golvet med (4) fått dit den

- Stolen gick att gunga - Inga spännband som behövde dras

- Stolen kändes lite skranglig, inte - Inte rörlig åt något håll

riktigt stabil i sidled

- Vickade inte åt något håll (2)

- Stolen gick att röra på i sidled

- Stolen gick inte att rucka på

- Stolen gick att rubba på

- Stolen satt väldigt stadigt (2)

- För mycket glapp i fästena

- Stolens fästen satt fast i bilen (2)

- Stolen gick att vicka på

- Stolen rörde sig varken i sidled

- Stolen satt bara i två fästen (2) eller framåt

- Gick att lyfta upp och ner - Stål mot stål-fästen gör att stolen

 kändes mycket stabilt fastsatt
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DELTAFTIX

Varför tycker Du att stolen kändes stabil eller ostabil?

 
Ostabil Stabil

 

  

Det undre fästet gjorde att stolen

kändes stabilt fastsatt (12)

Fästena sitter fast i bilens konstruk-

tion

Stolen satt helt fast, ingenting som

rörde sig (4)

Stolen har tre fästpunkter (3)

Fästena verkar ordentligt fastsatta

Jag behövde inte ta i så mycket för

att dra fast stolen (2)

Man känner att stolen sitter fast

Stolen satt fast

Stolen gick inte att vicka på (4)

Inga bälten behövdes för att fästa

stolen (3)

Stolen går inte att flytta ur sitt läge

Stolen är fäst med tre fästen (3)

Att stolen sitter fast både i stolen

och i golvet gjorde att den kändes

stabilt fastsatt

Stolen sitter fast i "chassit"

Stolen verkade vara fast monterad i

bilen

Stolen gick inte att röra på (2)
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Ostabil Stabil

 

 

- Stolen verkade sitta fast ordentligt i

fästena

- Fästena sitter i stolens ytterpunkter

- Stolen är fäst både bak och fram (2)

 - Stolen var så ordentligt fastsatt
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VÄNLIG

Varför tycker Du att stolen kändes säkert eller osäkert fastsatt?

 
Osäkert Säkert

 

 

Man kan tro att fästbanden är rätt

fastspända

Stolen är ostabilt fastsatt och rull-

bältet är för slappt

Det är lätt att göra fel när det är så

många moment inblandade

Risk att göra fel med remmarna

Stolen sitter fast med bälten och det

innebär att den blir löst fastsatt

Stolen rör sig hit och dit

Stolen är så ostabilt fastsatt (3)

Stolen sitter för löst (2)

Man är orolig för att stolen är rätt

fastsatt

Sitter stolen verkligen fast med bil-

bälteskopplingar

Stolen var inte fast monterad i bilen

Svår montering gör att man är oså-

ker på om man satt stolen rätt (2)

Håller passagerarbilbältet stolen på

plats?

Stolen går att röra i sidled

Håller verkligen sömmarna i

spännbanden?  

Stolen är fastsatt i underredet

Stolen spänns fast med hjälp av bil-

bälteslås

Man är van vid bilbälten

Stabilt fastsatt

Man vet att bilbälten håller

Stolen sitter fast på tre ställen (2)

Man vet att bilbälten är säkert

Kraftiga remmar

Man är van vid bilbälteskopplingar

Stolen är fastsatt med bilbälten (3)

Man vet att öglefastsättningen hål-

ler

Bilbälten håller ju vid en krock
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ISÖOFTIX

Varför tycker Du att stolen kändes säkert eller osäkert fastsatt?

 

Osäkert Säkert

 

 

Stolen borde haft en fastsättnings-

punkt till (4)

Litar inte på att stolen sitter med

bara två fästpunkter (2)

Vad händer när stolens fastsättning

blir gammal och sliten (2)

Stolen är bara fastsatt på ett ställe

Stolen gick att röra i sidled

Stolen avlastades inte mot instru-

mentbrädan

Stolen går att vicka på (4)

Inget bilbälte som håller stolen (2)

Vad händer om någon löser ut de

röra knapparna av misstag

Håller dessa två piggar vid en

krock (4)

För enkel fastsättning

Inga bevis för att kopplingen håller

vid en krock

Man ser inte om man satt fast sto-

len rätt

Bara två fästen verkar för lite (2)

Osäker om kopplingen verkligen

har låst

 

Stolen kändes stabil

Stolen kändes ordentligt fastsatt (3)

Ljudet när knäppningen gick i gjor-

de att man visste att stolen var rätt

fastsatt

Man hörde "klicket" och då visste

man att stolen var fastlåst

Stolen var stabilt fastsatt (7)

Inga bälten behövdes

Man var säker på att stolen var rätt

monterad (2)

Inget lutande mot instrumentpane-

len

Kraftiga fastsättningspunkter

Fästena liknade bilbältesfästen

Fästena var en del av bilen

Fästena är fast monterade

Järnfästen håller fast bilbarnstolen i

bilen (2)
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DELTAFTIX

Varför tycker Du att stolen kändes säkert eller osäkert fastsatt?

 
Osäkert Säkert

 

 

Vid stor påfrestning kanske de två

fästena vrids/glider ur

Man känner sig osäker om man har

satt fast stolen rätt

Fästena kändes för små

Det främre fästet håller inte vid en

krock

Det främre fästet kändes som om

det skulle lossna och åka upp

Håller verkligen de två fästena vid

en krock?

Bakre fästena verkar lite tunna

 

Stolen satt fast (2)

Stolen kändes stabilt fastsatt (6)

Stolen var hårt fastspänd

Spaken i golvet (3)

Den tredje fästpunkten gjorde att

stolen kändes säker

Stolen satt fast på tre ställen (7)

Stolen gick inte att rucka på

Stolen satt så stadigt

Stolen satt väldigt fast tack vare

mekaniska fästen (2)

Enkelt och genialt gjorda fastsätt-

ningsanordningar

Järn- och stålkonstruktion av fäs-

tena

Stolen satt så säkert i passagerarsto-

len

Inga små tryckknappar eller andra

små fästen som man kan komma åt

av misstag

Det främre fästet gjorde att stolen

kändes säker

Säker nedre låsning (2)

Kraftiga metallfästen (3)
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Osäkert Säkert

 

 

- Stolen satt väldigt stabilt fast

- Stolen kändes som om den var

monterad i bilen

- Stolen gick inte att rubba (3)

- Fästen både fram och bak

- Man kunde se att man hade satt fast

stolen rätt

- Rejäla fästen

- Inga remmar som håller stolen
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Instruktion till försökspersonerna

Du kommer att medverka i ett försök som går ut på att montera fast och

montera loss tre stycken bilbarnstolar. Det enda som skiljer stolarna åt är

att de har olika anordningar för att fästa bilbarnstolen i framsätet. Till varje

stol medföljer det en instruktion som beskriver hur stolen skall fästas i

framsätet.

Samtliga stolar skall placeras i bilens framsäte så att barnet åker

bakåtvänt.

Förstår du inte hur du skall sätta fast eller ta bort stolen efter att du har

läst instruktionerna så får du fråga försöksledaren.

Innan försöket börjar kommer du att få fylla i en del bakgrundsfrågor och

efter att du har satt fast och tagit bort en bilbarnstol kommer vi att fråga

om vad du tyckte om just det systemet. Efter att du har provat alla tre

stolarna kommer vi att ställa några fler frågor där du får jämföra de tre

systemen mot varandra.

Ta god tid på dig och känn efter hur du tycker att stolarna sitter. Var inte

rädd för att behandla systemen hårdhänt

Försöket beräknas pågå i 1 timme

Lycka till!

VTI MEDDELANDE 688
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SwedishRoadand

A Traffic ResearchInstitute

ISOFIX

1. Introduction

Since the ECE Regulation 44 "Child Restraint

Systems" (CRS) became effective in 1981 there

has been a positive development of the CRSs.

More than 350 systems have been approved in

Europe.

The main problem today seems to be that the

CRSs are not used at all or that they are used

incorrectly. Misuse rates of up to 50% have been

reported. This depends mainly on the fact that

most devices have to be installed with the adult

seat belts in the cars. These belt installations are

not, and have never been, intended for this appli-

ISOFIX

VTI MEDDELANDE 688

cation. The following problems have been ob-

served with the present "universal" systems:

- The CRS is unstable, especially when retractor

belts are used.

- The belts are not long enough.

- The lower anchorages are placed too far forward.

- The belt routing in the CRS is difficult to

understand.

Fully integrated systems, where the CRS is an in-

tegral part of the car, have been proposed. This is

of course a good solution but perhaps too expen-

sive to be installed on all seating positions in all

cars.

1
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2. General objectives All current types of CRS should be possible to

; ; install with this device after adding the necessary

The problems mentioned above were discussed fixations. Fig. 2-8 illustrates some possible combi-
within the ISOgroup and it was concluded that nations.

there is a need for a standardized interface for

CRSs. A comparison can be made with the audio

equipment in the cars where all radios etc will fit

into a standardized hole in the instrument panel.

After discussions within the ISOgroup the following

preliminary specifications were set up:

1. Standardized fixation points possible to integrate

into the car design for all seating positions.

2. The fixation points must be equally useful for all

types of CRSs.

3. The fixation points must not interfere with other

systems in the vehicle, or rely on other restraint

systems.

4. The fixation points should minimize the risk of Fig. 2 Carbed
misuse.

  

5.The installation in the car should be simple and

cheap.

  

s; Fig. 3 Babyseat

Fig. 1 Seat fixture

At the November 1990 meeting of the ISO-group

the ISOFIX concept was presented by the Swedish

delegation. It is based on two rigid elements that

are installed between the seat cushion and seat-

back and can be turned in position by hand. Fig. 1

shows the position of the ISOFIX element in the

car.

It is essential to this concept that all solutions are

non-propriatory and that no patents etc will inter-

fere with: the concept. This has been accepted in

the /SOgroup as a necessary condition for this

development. Fig. 4 Rearward facing seat

  

ISOFIX 2
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The devices shown in Fig. 2-4 can be expected to

have a serious problems with passenger airbags

when installed in the front seat. With a suitable

connection in the ISOFIX mounting this problem

can be eliminated by automatic disconnection of

the airbags when a CRS is installed.

  

Fig. 8 Booster cushion

When the ISOFIX mounting is available it is also

possible to use it for other products as illustrated in

Fig. 9-10. 

 

  
  

Fig. 9 Pet box
Fig. 6 Booster with shield

 

 

   

Fig. 7 Booster seat Fig. 10 Luggage container

ISOFIX 3
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3. The first prOtOtype 0000 sö

in April 1991 the first prototype was developed 0

within the Swedish delegation to the ISO working

group. Two passenger cars were equipped with

ISOFIX fittings (Fig. 11-12) and two rearward

facing child seats and one booster cushion were

modified with ISOFIX fittings (Fig. 14-16). A theo-

retica!l strength analysis was made using the finite

element method. This analysis showed that the di-

mensions of the prototypes were enough to with-

stand a frontal collision at 70 kmph and a rear end äl ;;;
collision at 40 kmph, simulating being impacted at oeea
70 kmph, without any support other than the Fig. 13 Installation in car seat

ISOFIX fitting. The prototypes were shown to the
ISOgroup in Paris on April 25, 1991.
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Fig. 12 Installation in car seat

4. The next step Fig. 15 Front seat installation

4.1 ISO

All members of the ISOgroup have been invited to There is of course a lot of work to be done before

study this proposal and to submit comments. a final solution has been reached. Details of the

Some manutacturers have already started to build present proposal eg the couplings will probably be

prototypes. changed and as well as the dimensions.

ISOFIX 4
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Fig. 17 Preliminary dimensions
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4.2 GRSP

The future of the ISOFIX concept is very much

dependent upon how the international and national

regulations and rules are adopted to deal with this

approach. In Regulation 44 it seems to be neces-

sary to introduce a new "ISOFIX" category of CRS.

These systems should be tested on a sled with the
ISOFIX fittings. There is also a need for an ap-
proval of cars with the ISOFIX elements installed.

Even if the final ISOFIX solution from ISO will not

be ready for some time it is considered essential

that work 'on a suitable update of Regulation 44 is

initiated.
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